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önergesi
(4/11)
387
5. — Kırşehir Milletvekili Ahmet Bil
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1. — GEÇEN TlJTANAK ÖZETİ
Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'in eski
Bolu Milletvekili Kâmil inal ve dört arkada I
şının, Amerika'dan ithal edilecek 33 dizel elek i İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu ve Ada
trik lokomotifinin ihalesi mevzuunda Ulaştırma
let Bakam haklarında Meclis soruşturması açıl
Bakanı İhsan Şeref Dura hakkında soruştur
masına dair önergelerinin birlikte görüşülmesi
ma açılmasına dair önergesi, üzerinde yapılan
kabul olundu ve üzerlerinde bir süre görüşül
görüşmelerden sonra reddolundu.
dü.
Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm, eski İç
işleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ile Sağlık ve
Vaktin gecikmiş olması sebebiyle 23.10.1963
Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkın
Çarşamba
günü saat 14 te toplanılması kabul
da,
olundu ve Birleşime son verildi.
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Hıfzı
Başkan
Kâtip
Oğuz Bekata'nm, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
Başkanvekili
Balıkesir
kam Yusuf Azizoğju hakkında,
Mekki Keskin
Mithat Şükrü Çavdaroğlu
Diyarbakır Milletvekili Recai Iskenderoğlu'nun, eski îçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ta
Kâtip
rafından açıklanan hususlardan dolayı Sağlık
Amasya
ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu hak
Nevzat Şener
kında,
% — GELEN KÂĞITLAR
Tezkere
1. — Sabık Sanayi Bakanı Sabati Ataman
hakkında, Anayasanın 90 ncı maddesine göre
işlem yapılmasına dair Başbakanlık tezkeresi.
(3/26)
Raporlar
2. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların görev
leriyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma is
temine dair Başibakanlık tezkereleri ve Türki
ye Müyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 Kişi
lik Komisyon raporu hakkındaki Ticaret Ba
kanı Sıtkı Yırcalı'nın yazılı müdafaası (S. Sa
yısı : 9 a ek) (Gündeme) [Dağıtma tarihi :
20 . 5 . 1963]
3. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
bakanlardan gayrı 'bâzı eski bakanların görev1 riyle ilgili suçlarından dolayı soruşturma is
temine dair başbakanlık tezkereleri ve 'TürkiYe Büyük Millet Meclisi (1) numaralı 5 ki
şilik Komisyon raporu hakkında eski Ticaret

Bakanı Zeyyad Mandalinci'nin yazılı müdafaa
sı (3/1) (S, Sayısı : 9 a 2 nci ek) (Gündeme)
[Dağıtma tarihi : 18 . 5 , 1963]
4. — 27 Mayıs 1960 İnkılâbı ile düşürülen
bakanlardan gayrı bâzı eski bakanların gö
revleriyle ilgili suçlarından dolayı soruştur
ma istemine dair Başbakanlık tezkereleri ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi (1) numaralı
5 (kişilik Komisyon rapora hakkında eski Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Nafiz Körez'in
yazılı müdafaası
(3/1) (S. Sayısı : İ l e ek)
(Gündeme) [Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1963]
5. •— Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi
Ferit Alpiskender ve 4 arkadaşının, Cumhuri
yet Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifine dair Cumhuriyet
Senatosunca kalbul edilen metin ile Millet Meclioinin değiştirişi ve Karma Komisyon raporu
(2/337) (S. Sayısı : 12, 12 ye 1 nci ek) (Gün
deme) [Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1963, 20 . 5 .
1963]

BÎRİNCî

OTURUM

Açılma saati : 14,00
BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok.
KÂTİPLER — Nurettin Akylır? (Malatya), Vefa Tanır (Konya)

BAŞKAN*— Türkiye Büyük Millet Meclisi

Birleşimini açıyorum.

3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, görüşmeler

için gerekli çoğunluk sağlanmıştır, görüşmelere
başlıyoruz.

4. — BAŞKANLKIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Eski Ticaret Bakanı Mehmet Baydur
hakkmdaki soruşturma evrakını
thmamlamakla
görevli Savuşturma Komisyonu Başkanı istan
bul Milletvekili Saadet Evren'in,
Komisyonun
görev süresinin 25 . 10 . 1963 ten 10'. 12 . 1963
tarihine kadar uzatılmasına dair önergesi
BAŞKAN — ll'k olarak eski Ticaret Bakanı
Mehmet Baydur hakkındaki soruşturana evra
kını tamamlamakla görevli ikomisyonun mehil
talebi var, onu okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Eski Ticaret Baikanı Mehmet Baydur hakkın
daki soruşturma evrakını tamamlamakla görevli
Komisyonumuzun, dosyanın arz ettiği ehem
miyet ve hacmi itibariyle ve araya girmesi muh
temel Meclis tatili de nazara alınarak vazife
müddetinin 25,. 10 . 1963 ten itibaren 10.12.1963
tarihine kadar uzatılmasının teminine delâlet
lerinizi rica ederim.
Saygılarımla.
Soruşturma Komisyonu Başkanı
istanbul Milletvekili
Saadet Evren
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Mehil talebi kaibul edilmiştir. Görevli komisyon 25 Ekim ta
rihinden itibaren birbuçuk ay müddetli mehil
içinde çalışacaktır.
2. •— Aydın Milletvekili Reşat Ö zarda'mn,
eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ile Sağ

lık ve Sosyal Yardım Bakanı
hakkında
Meclis soruşturması
Önergesi (4/9)

Yusuf
Azizoğlu
açılmasına dair

3. — Cumhuriyet
Senatosu Ankara Üyesi
Hvfzı Oğuz Bekata'nm, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında Meclis so
ruşturması açılmasına dair önergesi (4fi.O)
4. — Diyarbakır Milletvekili Recai Iskenderoğlti'nun, eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Beka
ta tarafından açıklaman hususlardan dolayı Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu
hakkında MecUs soruşturması açılmasına dair
önergesi (4/11)
5. — Kırşehir Milletvekili Ahmet
Bilgin'in,
eski İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata, Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu ve
Adalet Bakanı haklarında
MecUs soruşturması
açılmasına dair önergesi (4/12)
BAŞKAN — Bu önergeler üzerindeki görüş
melere, daha evvelki birleşimde alınan karar
gereğince devam ediyoruz. Buyurun Sayın
Azizoğlu.
SAĞLIK VE SOSYAL YAEDIM BAKANI
YUSUF AZİZOĞLU (Diyarbakır) — Sayın Baş
kan, T. B. M. M. nin sayın üyeleri;
Yüksek Heyetinizin, 18 Ekim Cuma günkü
toplatısmda eski İçişleri Bakanı Sayın H. ü. Be
kata, 27 Mayıs inkılâbının amansız bir savunu
cusu, prensiplere bağlı, taviz kabul etmez bir
bekçisi, sinsice hıyanetlere asla müsaade etmeme-
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ye kararlı bir insan, dünkü ve bugünkü yarala
rın sarılması, gerginliklerin giderilmesi ve siya
si huzurun kurucusu gibi büyük dâvialarm sahi
bi olmak iddiaları içinde ve bu milletin başına
hiçbir şahsın ayıklıyamıyacağı yeni hâilelerin
çıkacağı ikazları ile tam üç saat akıllara dur
gunluk veren bir pervasızlık içinde konuştu.
Konuşmanın heyeti umumiyesine verilmek
istenen hava şudur : Yusuf Azizoğlu ve onun
temsil ettiği zihniyet, sinsice faaliyet halindedir.
Mutad usullere aykırı da olsa bu memlekette ce
reyan eden hiyanetler silsilesinin karşısına çı
kan, idarei maslahatçılık zihniyetine isyan eden,
H. O. Bekata isimli bir millî kahraman ortaya
çıkmıştır. Ve yılların biriktirdiği bütün müzmin
meseleleri bir çırpıda halletmek kararındadır.
Tîrat güzel, konu son derece önemli ve ilgi
çekici ve mesele memlekette çok önemli hâdise
lerin cereyan ettiği kritik bir zamanda ortaya
atılmış, nitekim Türk umumi efkârı ve matbuatımız! konuyu bir aydan beri sürüp giden bir
hassasiyet ve endişeyle takibedüyor.
Yalnız işin tek bir nâmünasip tarafı var; şa
hıslar yanlış, belki de tersine olması lâzımgelen
bir şekiMe seçilmiş.
27 Mayıs inkılâbının müdafaacısı H. O. Be
kata omin karşısında da bu inkilâbm sinsi düş
manı, da 1950 den beri memlekette bir hukuk
rejimi bir medeni ve kardeşçe idare bir millî hu
zurun teessüsü için çırpman ve bu yolda kendi
ni harabeden Yusuf Azizoğlu.
Hiç şüphe etmiyorum ki, Türk siyasi tarihi,
bu dramı çok hazin ve âmme vicdanına ızdırap
veren bir tecelli olarak kaydedecektir. Azizoğlu'nu 27 Mayısa karşı göstermek kelimenin en ha
fif mânasiyle bir vicdansızlıktır :
Muhterem arkadaşlar;
Hıfzı Oğuz Bekata'nın iddia isnat ve itham
ları üç grupta toplanır :
1. Yusuf Azizoğlu 27 Mayısın mahkûm et
tikleri ile iş birliği yapma halinde ve vatanın
başına yeni ve büyük gaieller açmak yolundadır.
2. Komünist ve Kürtçülükle tanınmış kim
seleri himaye etmekte ve onlara Devlet kasasın
dan büyük paralar vermektedir.
3. Bakanlıktaki tutumu, keyfi hareketleri
ve ilâç ithalindeki yetkilerini kötüye kullanmak
tadır.
Muhterem arkadaşlar;
Bu üç grupta toplanan H. O. Bekata'nın it-

23.10.1963/ O : 1
hamlarına gene kendilerinin bu kürsüden yap
tıkları konuşmada takibolunan sıraya göre mad
de madde cevaplarımı arz edeceğim :
• Zeki Erataman hâdisesi :
Siyasi mahkûm Zeki Erataman, 24 . 5 . 1963
günü Kayseri Ceza Evinden Ankara Merkez Ce
za Evine, 4 gün sonra Ankara Numune Hastane
sine ve oradan da istanbul Haydarpaşa Numu
ne Hastanesine sevkmeve kaçışı gününe kadar
cereyan eden resmî muamelâtın safahatı şöyle
dir :

T. e.
Sağlık ve iSosyal Yardım
ıBaJkanılığı
Ankara Numune Hastanesi
Sağlık Kurulu
[Rapor No. : '3420
Rapor Ta. : 10 . '7 . 1963
Adı ve soyadı : Zeki Erataman
Yaşı
:
Boy, kilo
:
İşi
.
: Kayseri Ceza Evi 'hükümlülerinden Ankara Merkez Ceza Evi Müdürlü
ğüne 9 . 7 . 1903 tarih ve $739 sayılı yazı 'kar
şılığıdır.
Şikâyeti
Klinik bulguları : Hailen hasta sol brachial
nevrit ve sol omuz periartiti teşhisi ile bahçe
pavyonunda, yatmaktadır. 218 . 5 . 1968 tarihin
den '9 . '7 . Ü963 tarihine .kadar yatarak fizik te
davi tatbik edilmiştir.
Lalbaratuvar : ISol omuz 'hareketlerinde sol
eli başüstüııe kaldırabilecek derecede salah hâ
sıl olmuştur. 'Sol kolundaki atrofi 2 Om. den
1,6 Cm. e sol ön koldaki atrafi 1 Cm; iden 0.5
Om. e inmiştir.
'Teşhis : 2)- însülinle r'e'güle orta derecede
dia'beti mevcuttur. Gerekli 'metabolizma kont
rolü dâhilinde kliniğinee kontrol edilmektedir.
Karar : Fizik tedavi bitmiştir, ikinci seri te
davisinin istanbul'da yapılmasında malhzur yok
tur.
DaJhil'iye Mut.
Hariciye Müt.
Dr. E. Aytuna
—
îmzıa
K.B.B. Hst. Müt.
Asabiye ve Ak. Müt.
Dr. A. Ural
far.
M. (Sanan
imza.
imza

T.B.M.M.
Kadın Hst, Müt.
Dr. Ş. Sanlı
imza
Mzik 'Tedavi Müt.
Dr. S. Tolluoğlu
imza
Radyoterapi Müt.

Çocuk Hst, Müt.
Dr. H. Araslı
imza
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Çene Ger. Müt.
Dr. S. Ökten
imza
intaniye Müt.

Göğüs Hst. Müt.
Dr. A. Kasçıoğlu
imza
Heyet Başkanı V.
Har. Müt.,
Dr. S. Orbay
imza
Deri Hst. Müt.
Dr. IS. Kemahlı
imza
Baştabibin tasdiki
resmî mühür ve imza

Üroloji Müt.
Dr. S. Tacan
imza
•Rönt. Müt.
Dr. M. Ersin
imza
19 . 7 . 1963
Aslının 'aynıdır

Göz. Hst. Müt.
ist. Ceza Evi Müdürlüğü
Dr. A. Şerifoğlu
resmî mühür
imza
Aslı gibidir
resımî mühür ve
imza
T. C.
Ankara
C. Savcılığı
Sayı :
Adalet Bakanlığı
C. T. E. G. Müdürlüğü
Sayı : 2450»

23.10.1963
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11 . 7 . 1963 gün ye 3/5'443 sayılı yazıya
karşılık olmak üzere Ankara, bilgi için istan
bul C. Savcılığına yazılmıştır.
3/5'&46
Kemal Yumlu
Adalet ©akanı Y.
C. T. E. G. Müdürü
istanbul C. Savcılığına
Adalet Bakanlığı yazıları yukarıya çıkarıl
mıştır.
1. Hükümlü Zeki Erataman'm, istanbul
Ceza Evine sevkı ile.sevk edildiğinin bildiril
mesi Merkez Ceza Evi Müdürlüğünden,
2. Hükümlünün Merkez Ceza Evinden alı
narak istanbul Ceza Evine götürülmesi Merkez
Jandarma Birlik Komutanlığından,
3. Hükümlünün getirildiğinde teslim alınıp
ceza evine konması ve 'bu hususların bildiriEmesi istanbul C. Saıvcılığmdan rica pmnur.
17 . 7 . 1963
imza
Ömer Erdoğdu
C. Savcı Y.
Aslı gibidir
• istanbul Ceza Evi Müdürü
resmî mühür ve
imza
T. C.
Ceza ve Tevkif Evi
Hastanesi Baş Tababeti
Sayı : 286

15 . 7 . 1963

Md. Makamına
Ankara Ceza Evinden gelen ve Sağlık Ku
rulunca fizik tedavisine lüzum igosterilen Zeki
Erataman'm hastaneye gönderilmesi ricıasiyle.
19 . 7 . 19Ö3
İmza
T. C.
istanbul
Ceza ve Tevkif Evi
Müdürlüğü
Sayı: 286/ms. 63/81:2

Ankara O. Savcılığıma
Kayseri Ceza Evi hükümlülerinden olup An
kara Numune Hastanesinlde tedavi altında bu
lunan Zeki Erataman hakkında -mezkûr hasta
ne 'Sağlık Kurulunca tanzim oıİUnan 10 . 7 .1963
gün ve 8&20 sayılı raporda (fizik tedavisinin
bittiği, İkinci seri fizik tedavisinin istanbul
hastanelerinden hirinde yapılmasında bir mah
Cerrahpaşa Hastanesi Başhekimliğine
zur olmıyacağı İpeyan edilmiş olmasına göre adı
Yüksek Adalet Divanı tarafından müebbet
geçenin îstanhul Ceza Evine nakli uygun gö
ağır hapse hükümlü olup tedavisi için Ankara
rülmüştür.
Ceza Evinden gelen Zeki Erataman Başhekimli
ğimizin ekli raporiyle gösterilen lüzum üzerine
Gereğinin buna göre ifasını sevk ve vusu
mevcuden gönderilmiştir.
lünden malûmat itasını rica ederim.
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Ankara Numune Hastanesi sağlık kurulunun
10 . 7 . 1968 gün ve 3420' sayılı raporiyle fizik
tedavisine lüzum gösterilmiş olduğundan gerek
li tedavinin haslba/nenizce yapılarak sonunda raporiyle birlikte Ceza Evimize iadesi rica olunur.
19 . 7 . 1%3
İstanbul Ceza Evi Müdürü
Hüsnü Kanukçu
imza

1

'; •
[Başhekimliğe
U&M'eti0 cihetiyle fizik tedavi mütehassısının
havalesi ^rîcâsiyle,
=
imza
HaŞîta^emiz;d;e; ffzik tedavi mütehassısı mezun
olduğundan; .Şişli» veya Üniversite Gruraba Has
tanesi Başhekimliğine 19 . 7 . l'9!68ı
"•-,.

0:1

T. C.
Bezmialem Valide Sultan
Vakıf
Griıraba Hastanesi Baştabipliği
No. 1596
122 . 7 . 1963
Konu : Zeki Erataman'm
hastalığı hak.
• İstanbul Ceza Evi Müdürlüğüne
20 . 7 . 19163 gün ve 2S6 Ms. 63/812 sayılı
yazı karşılığıdır.

T. C.
Cerrahpaşa Hastanesi
Dahiliye
imza
.19 . 7 . 1963 '•
v ^
D. 2806 — W . 7 . 1963

•r,[••'-:;,{i-
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Yüksek Adalet Divanı karariyle müebbet
ağır hapse hükümlü Zeki Eraıtaman'm dahiliye
kliniklerinden birinde yatırılması hakkında Tıp
Fakültesi Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Ensti
tüsü ve Kliniği Direktörlüğünün ilişik yazısın
da belirtilmiştir.
Hastanemiz mahkûm hastaları kabul etme
mesi dolayısiyle münasip görülecek hir hastane
de tedavisinin yaptırılması. Hususunu rica ede
rim.
imza
Dr. Tarık özerengin
Baştabip

imza

istanbul Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Enstitüsü ve Kliniği
Sayı: '585/ı63
istanbul 22 . 7 . 1963
Gura'ba Hastanesi ' Başhekimliğine
Yüksek Adalet Divanı karariyle müebbet
hapse mahkûm Zeki Erataman'm lüzum gösteri
len fizik tedavisi Enstitüsümüzde yapılacaktır.
A,ncak yüksek seviyedeki diyabetinin tedavi ve
hastane intizamının icabı gayesiyle dahiliye kli
niğinin birinde yartırılması kesin bir mecburiyet
halindedir.
•., .
Fizik tedavi Rehabilitasyon
Enstitüsü ve Kliniği
Direktörü
Ord. Prof. Dr.
O. Cevdet 'Çubukçu
imza

T. C.
istanbul
Ceza ve Tevkif Evi
Müdürlüğü
Sayı : Us 63/812
Üsküdar C. Savcılığına
istanbul Ceza Evinde, Yüksek Adalet Diva
nı karariyle hükümlü Zeki Erataman görülen
lüzum üzerine Haydarpaşa Numune Hastane
sinde yatırılarak tedavisi yapılmak üzere gön
derilmiştir.
Haydarpaşa Numune Hastanesine sevkının
ve tedavisi sonunda istanbul Ceza EVine iadesi
nin teminine delâletleri rica olunur,
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T. C.
îstanbul
Ceza ve Tevkif Evi
Müdürlüğü
Sayı : M 63/812
Haydarpaşa Numune Hastanesi
Başhekimliğine
Suretleri ilişik Y. Adalet Bakanlığı emirleri
ile, Ankara Numune Hastanesi Sağlık foırulu
raporiyle gösterilen lüzuma binaen Ankara'dan
Ceza Evimize tedavi için gelen ve ilişik Cerrah
paşa ve Guraba Hastanelerinin yazıiariyle yer
olmadığından yatırılıp tedavisine devam edilemiyen Yüksek Adalet Divanı karariyle müeb
bet ağır hapse hükümlü Zeki Erataman, mevcuden gönderilmiştir.
Adı geçenin hastanenizde yatırılarak, gös
terilen lüzum dairesinde dahiliye ve fizik teda
vilerinin yapılıp neticesinde yine raporiyle bir
likte Ceza Evimize iadesi rica olunur.
23 . 7 . 1963
İstanbul Ceza Evi Müdürü
Hüsnü Konuıkçu
îmza
Ek :
6 — Raporu yazı
T. C.
Üsküdar
C. Savcılığı
Muhabere
Sayı : 10095
Haydarpaşa Numune Hastanesi
(Başhekimliğ'ine
İstanbul Ceza Evinde Yüksek Adalet Diva
nı kararı ile hükümlü Zeki Erataman görülen
lüzuma binaen hastanenizde tedavisi yaptırıl
mak üzere bu husustaki evrakiyle birlikte mahfuzen gönderilmiştir.
Gerekli tedavisi sonunda îstanbul Ceza Evi
ne iade edilmek üzere gereğinin ifası rica olu
nur.
<23 . 7 . 1963
C. Savcısı Y.
îmza
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Nöbetçi Dahiliye (3 ncü) Şefliğine
'Başhekim
îmza
Yatırıldı,
23.7.1963
3 ncü Dah. Şefi
îmza
ÖBu suretle Haydarpaşa Numune Hastanesi
ne 23«,7.1963 tarihinde yatırılan Zeki Erataman'ın muayene ve tedavisi şu şekilde eereyan et
miştir. Hastane müşahede kâğıdından okuyo
rum :
'Teşhis : Klinikte stabilize şekerli diabet, sol
omuzda' periartritis ve servicp - diskartroz ve
buna bağlı sol kolda nevralji brakiyal, sol kroner ensüfizansına bağlı eforangor pefctorisleri.
Fizikoterapi mütehassısının 19.8.1963 tari
hindeki notu :. (Muayene edildi, ürik asit meta
bolizması bozukluğu ile müterafik ve böyle bir
zeminde müesses sol omuz periartirit ve servico - diskartroz mevcuttur, ve keza bu servico - diskartrozuna bağlı olarak sol kolda nev
ralji brakiyal mevcuttur.)
Tedavi : Hususunda mevcut ürik asit meta
bolizmasını düzenlemek, rejim.
îlâç :
Anabolizan ilâçlar vermek,
Fizik tedaviye devam düşünülebilir.
Dahiliye mütehassısının notu (3.9.1963, has
tanın diabete stabilize oldu fizik tedavi müte
hassısı ile görüşüldü ve hastaneden çıkması fi
zik tedavi sonuna bağlı görüldü.)
Müşahede kâğıdındaki en son not şudur :
(10.9.1963, Fizik Tedavi Şefi Alaaddin Bey
Üçüncü Dahiliye Şefi odasına riea edildi; diabetinin stabilize olduğu ve çıkarılması için fi
zik tedavi bakımından bir kere daha incelen
mesi kendisinden rica edildi.)
!

Bu nottan hastanın taburcu
edilmesinin
10.9.1963 tarihinde ilgili mütehassıslar arasın
da görüşüldüğü anlaşılmaktadır. Her halde bu
karan haber almış olaeak ki, mahkûm üç gün
sonra yani 13.9.1963 gecesi kaçmıştır.

T.B.M.M.

B:14

23.10.1968'-0:1

ler'in gönderilmesini istedim. Bu arzum tatbik
'Sağlık ve Sosyal Yardımı Bakanlığı
edilmedi.
Haydarpaşa Numune Hastanesi
Baştabipliği
3. 3 Eylül Pazartesi günü 34 AP 310 plâkalı
İstanbul
bir otomobil akşam üzeri hastanemize geliyor
Sayın Yusuf Azizoğlu
içinden Zeki Erataman'm eşi, oğlu ve elli yaş
'Sağlık Bakanı
larında bir zat çıkıyorlar, arabanın bagajını
Ankara
açarak içinden naylon bir kılıfa sarılmış ekose
Şifahi emirleriniz' üzerine Zeki Erataman'm
bir çanta çıkarıyorlar ve hastaneye giriyorlar.
firar hâdisesi ile ilgili duyduğum ve tahkik et Bu hali gören hastanemiz beyin cerrahisi kıs
tiğim. bâzı hâdiseleri madde madde takdim edi
mında Zeki Erataman'a bitişik odada yatan eşi
yorum.
ne refakat etmekte olan Hüseyin Aslan isimli
1. 25 Ağustos Pazar günü hastanemiz be
bir zat (Hüseyin Aslan €.H.P. İstanbul ti îdayin cerrahisi pansımancısı Mustafa Pamuk has
re Kurulu Üyesi Avukat Abdurrahman Aslan'
talara 'gerekli pansımanlarını yapıp bitirdikten
ın kardeşidir) Zeki Erataman'm da halinden
sonra pansıman arabasını koridora bırakıp el
şüphe ettiği için polis müfettişlerinden Aslan
lerini yıkamak için ayrılmış, bir müddet sonra
Bey isimli birine hâdiseyi bildirip emniyetin
döndüğünde pansıman arabasından bir bisturi
tedbir almasını istiyor. Emniyet 1 nci Şube Müile bir ikoherin kaybolduğunu Zeki Erataman'ın 1 dürlüğü kaçma ihtimali görmediğinden bu işin
odasından bağırmalar işitildiğini duyarak oda
üzerinde durmuyor. Avrupa'da seyahatte oldu
ya girdiğinde Zeki Erataman'm muhafaza ile
ğum için bana da bilgi veremiyor.
(Bu ifade
vazifeli jandarma eri Mustafa Akay'ın bir san- | Üsküdar Savcılığı ve sorgu hâkimliğinde vardalyada oturduğunu, senelerce evvel henüz as kdır.)
kere alınmadığı zamanlarda av tüfeği ile ya
4. 1963 Eylülünün ilk igünlerinde bir ak
ralanmış olduğundan cilt altında kalan saçma
şam
üzeri jandarma eri Mustafa Akay Zeki Erlardan birisinin anestezi yapılmadan, asepsi ve
ataman'ı
hastanenin ön bahçesine
çıkarmış
antisepsi kaidelerine riayet edilmek lüzumu da
(Mahkûmlar
3
tarafı
bina
ile
ihata
edilmiş
ön
hissedilmeden Zeki Erataman tarafından çıka
kısmı
demir
parmaklıklı
ve
tel
öngülü
orta
bah
rılmak istendiğini ıgörmüş ve (gerekli küçük mü
çede sabahları 10-11 öğleden sonra 16-17 ara
dahalenin yapılmasını önlemiştir. Ancak : Pansında ıgeziriirlerdi) Zeki Erataman
jandarma
sınmancı Mustafa Pamuk kendince ehemmiyetli
erinden
çok
uzakta
takipsiz
ıgezmekte
olduğunu
telâkki edilmiyen bu hâdiseyi ne servis şöfine
gören
taksi
şoförlerinden
Hüseyin
jandarma
eri
ne de Baştababete duyurmamıştır. Halen has
ne
mahkûmları
serbest
bırakmamasını
böyle
gev
tane kadrosunda 13 operatör, 12 cerrahi asis
şek davranırsa kaçabileceklerini ifade etmesi
tan 3 narkoz mütehassısı 2 narkoz asistanı mev
üzerine jandarma Mustafa :
cuttur.
— Kaçarlarsa daha iyi ya kaçsınlar, bunla
Zeki Erataman pratisyen hekim olup ameli
rın ne suçu var, bigünah yatırıyorlar, demesi
yat yapmasını bilmez, kaldı ki, şeker hastası
üzerine şoför Hüseyin ile münakaşa etmişler
olması hasebiyle tahlilleri 'öğrenmek arzusu ile
dir.
Hayati Kimyada çalışmak isteği de (Baştababet
tarafından reddedilmiştir.
— Daha ne yapacaklar milleti soydular şek
2. 20 Ağustos tarihinde Üsküdar C. (Savcı
linde cevap verince er şoförün üzerine yürüye
Muavini Turgut Bey ile Jandarma Kumandam
rek dövmeye kalkmış ve yakında 'göreceksiniz
Binbaşı- Burhanettin Bey beni ziyaret ettiler
başınızda bombalar patıllyacak demiş. (Bu ifa
kendilerine :
de Üsküdar Savcılığı ve sorgu
hâkimliğinde
— Uzun zamandan beri hastane içinde mah
mevcuttur.) Ayrıca hastaneye geldikleri anda
kûmları muhafaza ile görevli jandarmaların
hiçbir şeyleri olmıyan erlerin bir müddet son
kışla disiplininden uzak kalmaları
sebebiyle
ra kantinden bol bol alışveriş yaptıkları ve kol
sivilize olduklarını, bunların alınarak daha di larına birer saat taktıkları da mütaaddit şahitsiplinli, mahkûmlarla yüz ıgiöz olmamış yeni er- 1 1er tarafından ifade edilmiştir.
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Hastanesi Başhekiminden aldığım yazılı bilgiyi
.5. Hastanemiz Dahiliye Vekâleti müfettiş
okuyorum, :
leri tarafından da teftiş edilmiştir. Teftişte ken
BAŞKAN — Sayın Azizoğlu bir dakikanı
dilerine Zeki Erataman'm tek yataklı odaya
zı rica edeceğim, Sayın arkadaşlar İçtüzüğün 88
hususiyet gösterilmek için değil, umumi koğuş
nei maddesine göre yazılı nutukların 20 dakika
ta diğer hastalarla karışabileceği ve bu sebep
yı tecavüz etmemesi ieabeder. Bu bakımdan yü
ten muhafazalarının güç olduğu, sapık fikir
ce Heyetin tasvibini almak mecburiyetindeyim.
leri var ise bunları kolaylıkla yayabilecekleri
Sayın Azizoğlu'nun konuşmalarına devam
buna mâni olabilmek için kendilerinin ihtilâttan
etmesini istiyenler işaret buyursunlar... Kabul
men etmek düşüncesi ile tek odaya" yatırıldığı
etmiy enler... Kabul edilmiştir.
anlatılmıştır. Yattıkları odalar hastanenin en
Buyurun Sayın Azizoğlu.
üst katında bahçeye yüksekliği 15 metre ka- ı
dar bir koridor üzerinde bulunup 30-40 metre
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
ötede servisin umumi kapısı olup bir merdiven
YUSUF AZİZOĞLU (Devamla) — Teşekkür
le aşağıya bağlanmıştır. Bu yer muhafaza ba
ederim.
kımından en kolay olan bir mahaldir. Bu vazi
1706 sayılı Jandarma Kanununa istinaden
yet müfettişlere gösterilmiş müfettişler de aynı- yapılan, talimatnamenin 26 ncı maddesi hasta
kanaatte oldukla*rını bana ihsas ederek hastane
nede ve dispanserlerde yatan mahkûm mapuskendisine düşen bütün vazifeleri yapmıştır. Suç
ların muhafazasını jandarmaya verir ayrıca
lu kimse yoktur. Jandarma eri ile anlaşmadan
25 Eylül 1940 tarih ve 281 sayılı Temyiz Tev
buradan kimse aşağıya inemez demişlerdir.
hidi içtihat Kararı hastaneden firar hallerinde
jandarmayı suçlu bulmuştur.
6. (Savcılık ve sorgu hâkimliğinee yapılan
Arz ederim.
soruşturma sonunda jandarma eri Mustafa
Haydarpaşa Numune Hastanesi
Akay, Zeki Erataman'm oğlu ve Hüsamettin.
Baş Tabibi
isimli birisi suçlu bulunarak malıkemeye tevdi
Dr.
Faruk Ayanoğlu
edilmiştir. Hastanemizden kimse suçlu görül
İmza
memiştir.
Fransız İhtilâli «Kebirinde BastiPin basıl
masında mahkûmlar yaralı olarak 'hastanelere
sığınıyorlar, günde on binlerin
giyotine baş
verdikleri, Sen ve Garon nehirlerinde gemilere
doldurulup gemilerin dipleri delinmek suretiy
le öldürüldükleri bir devirde
mevcut askerî
idarenin hastanelerden birinin başhekimine hastanenizdeki mevcut mahkûmların
isimlerini
bildiriniz şeklindeki bir yazısına hastane baş
tabibi hastanemde hiç mahkûm yoktur şeklin
de cevap veriyor. Bir müddet sonra hastaneyi
basıp mahkûmları topluyorlar ve başhekimi
Divanı Harbe veriyorlar. Binlerce kişiyi giyo
tine veren askerî mahkemede başhekim :
Bana filân oğlu falan hastanenizde mi diye
sorsa idiniz elbette olduğunu bildirecektim. Ba
na mahkûm var mı diye sordunuz! Hastanemi
ze ıgiren. herkes hüviyeti kapıda bırakır bizde
yalnız mukaddes hastalarımız vardır, der ve
beraet eder.
Zeki Erataman'm hastanedeki ahvali perso
nel ve jandarma münasebetleri ve yaptığı iddia
olunan ameliyat hakkında Haydarpaşa Numune

Başhekimin telefon notu :
,
Zeki Erataman'm yattığı odanın anahtarı,.
mahkûmun kaçtığı gün hastane polisi Rıfat'ın
cebinde bulunuyordu.
Hastanedeki mahkûmların bir tek odada
toplanmaları hakkında Üsküdar J. K. ve Sav
cısının taleplerine karşı hastanenin cevabî ya
zısını aynen okuyorum:
28 Ağustos 1963
11 Ss. 1 Snf. 7 aid.6821
Konu: Hastanede yatan
5 hükümlü H.
Cumhuriyet Savcılığına
Üsküdar
1. Gerek siyasi ve gerekse âdi mahkûm
lardan hastaneye giderek yatan mahkûmlar
hastanelerde ayrı; ayrı servis ve müstakil oda
larda yatırılmaktadırlar.
2. Haydarpaşa Numune Hastanesinde 2
siyasi mahkûm ile 3 adi mahkûm ayrı, ayrı oda
larda yatırıldıklarından 5 yerde nöbet tutmak
ta ve halen 20 er hastanede devamlı kalmak
tadırlar.
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3. Ayrıca siyasi mahkûm Dilâver Arvun
mmtakamız hududu haricinde Haseki hasta
nesinde yatmakta ve 3 erimiz de burada nöbet
tutmaktadır. Buradaki nöbet hizmetinin mer
kez birliğine devredilmesi hususunda ilgili ma
kamlara müzekkere yazılmasına,
4. Yukarda izah edildiği veçhile esasen
kadromuza göre noksan olan birlik mevcudu
ile diğer hizmetlerin görülmesi çok müşkül ve
imkânsız duruma düzülmektedir.
* 5. Hantanede mahkûmların tek bir koğuş
ta birleştirilmesi ile başlarına nöbet tutma hiz
meti mümkün olacağından ' ilgili makamlara
emir verilmesini arz ederim.
Burhan ettin Ataoğlu
J. Binbaşı
İlçe Jandarma Komutanı
T. C.
Üsküdar
C. Müddeiumumiliği
Sayı : 11583
Haydarpaşa Hastanesi Baştabipliğine
Haydarpaşa
Halen hastanenizde yatmakta olan 5 hüküm
lünün ayrı; ayrı oda ve serviste yatırılması
hasabıyle jandarmaca beş yerde nöbet tutulması
mecburiyeti sebebiyle 20 jandarma erinin halen
hastanede kalmakta olmalarından diğer hiz
metlerin aksadığı ve bu sebeple bu mahkûmla
rın daha az nöbetçi ile muhafazaları temin edi
lecek şekilde yatırılmaları ha'kkmda kaza jan
darma kumandanlığının 28 . 8 . 1963 tarih ve
6821 sayılı yazı sureti ilişikte gönderilmiştir.
Gereğine delâlet Duyurulmasını rica ederim.
2 . 9 . 1963
İmza
Sekip Akbaş
Üsküdar Savcısı
3394/4 . 9 . 1963
Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına
İlgi : 2 . 9 . 1963 gün ve 11583 sayılı yazını
za karşılıktır.
Hastanemizde mahkûm koğuşu yoktur. Bu
günkü şartlar içinde ayrılmasına da imkân bu
lunamamaktadır. Gelen hastalar hastalıklarının
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şekline nöre alâkalı servislere yatırılarak teda
vi edilmek zarureti vardır.
Bilgilerinize sunulur.
îmza
Opr. Dr. Faruk Ayanoglu
Haydarpaşa Numune Hastanesi
Baştalbibi
Muhterem arkadaşlar,
Sayın Bekata'nm bardağını taşıran son dam
la olan Erataman'm hapisaııeden hastaneye
ve muhtelif hastanelerden geçerek Haydarpaşa
Numune Hastanesine yatırılmasından kaçışına
kadar geçen muameleye ancak beyanat ve tak
rirlerinden sonra yaptığım araştırma ve aldığım
evrak suretlerinden iğrenmiş bulunuyorum. .
Bu çeşit muamelelerden bir bakanın. (Anor
mal ahval dışında) muttali olmasının mutad
ve mümkün olmadığını da takdir edersiniz.
Buna rağmen Sayın Bejkata Erataman'm
kaçış olayının benim alâka, tavassut ve yardı
mım sayesinde mümkün olduğunu iddia etmek
te, 'buna delil olarak da hastanede kendisine geç
miş olsun dememi ileri sürmektedir.
istanbul'a yaptığım bir seyahat esnasında
31 . 7 . 1963 günü mezkûr hastanede de resmi
tetkik ve incelemelerde bulundum. Bu tetkik
lerim 4 saat sürdü. Hastaneden ayrılışıma ya
kın 'bir zamanda, Başhekim siyasi mahkûm
Z. Erataman'm da hastanede yatmakta olduğu
nu söyledi. Bunun üzerine Başhekimle birlikte
mahkûmun yattığı odaya da uğradım. 11 nci
devre C. H. P. Milletvekili olan (mezkûr Başhe
kim Faruk Ayanoglu'nun, da hazır bulunduğu
5 dakikadan az süren görüşmenin konusu (Geç.mişolsun temennisi ve memleketin selâmeti yo
lundaki tavsiyeler) den ibaret kalmıştır-.
Mahkûm hakkında icra olunan muamele ve
tedavilerin sonuna rastlıyan bu ziyaret, Beka
t a ' n m iddia ettiği gibi hastane personeli üze
rinde son derece müessir olsaydı birkaç gün
sonra Başhekim'in' mahkûmu hapısaneye iade
yolunda müdavi hekimleri ikaz ve tahrik et
memesi gerekmez mi idH
Mesleki doktor olan, bir Sağlık Bakanının
bir hastaneyi ziyaret ederken, hüviyeti, zihniye
ti ve suçu ne olursa olsun eskiden tanidığı bir
hasta ve perişan bir adama geçmiş olsun demesi

— 394 —

T.B.M.M.

B:14

gibi masum ve yüzde yüz insani kasda bağlı ha
reketini böylesine gaye ve neticelere bağlaması
ancak H. O. Bekata'nm vicdanının kabul ve is
timal edebileceği bir vasıta olabilir.
O durumda karşımda, perişan, hiçbir ümidi
kalmamış, ve hele hasta; Zeki Erataman değil
de, Ali Kemal veya Damat Ferit veya Hıfzı
Oğuz'un ifade ettiği gibi benim zulmümden da
ğa kaçan Koçero bile olsaydı, başka türlü bir
davranışta bulunabilmenin benim için gayrimümkün olduğunu Hıfzı Oğuz'un bir kere daha
öğrenmesini isterim.
Muhterem arkadaşlar,
Z. Erataman hapishanede iken kaçma hazır
lığı yapmış, 10 000 lira rüşvet teklif etmiş, pe
ruka malzemesi tedarik etmiş, sakal uzatmış,
kaydında (Dikkat kaçar) işareti varmış, bunlar,
Bekata'nm son beyanlarından ve ancak sizlerle
beraber dinlediğim ve öğrendiğim hususlardır.
Zamanında muttali olmama imkân olmıyan, İç
işleri Bakanı olduğu halde bu malûmatın ken
disine de yeni intikal ettiğini itiraf eden Beka
t a ; bu hususlar için acaba benim ne yapmamı,
ne çeşit tedbirler almamı istemektedir. Hastane
lere (Zeki Erataman veya alelûmum Yassıada
mahkûmları ne kadar ağır hasta olurlarsa ol
sunlar hastanelere almmıyacak ve tedavi edilmiyeceklerdir.) diye emir vermem mi gerekiyor
du ? Bu vicdanda bir Sağlık Bakanı arıyorsa Bekata iyice bilsin ki, bu adam Azizoğlu olamaz.
Halis öztürk Meselesi :
Sayın Bekata, Halis Öztürk'ü Ağrı Hapisha
nesine nakil için tavassut ve bunun için Ağrı
Valisini tazyik ettiğimi iddia etmektedir.
Bundan evvelki beyanatımda da ifade etti
ğim gibi bütün siyasi mahkûmlara, istedikleri
hapishanelere nakledilme hakkı tanındığı halde,
yalnız Halis öztürk'ün bundan istisna edildiği
hakkında Ağrı Milletvekili Sayın Kerem özcan
vasıtasiyle bana intikal eden şikâyet üzerine
Adalet Bakanı nezdinde tavassutta bulunduğum
ve herkesin istifade ettiği kanuni bir haktan
tek başına Halis öztürk'ün mahrum edilmesinin
doğru olmıyacağını nazikâne bir lisanla Sayın
Adalet Bakanına ve Ağrı Valisine telefonla söy
lediğim doğru; fakat tazyik ettiğim külliyen
asılsızdır.
Bekata'nm sipariş ettiği anlaşılan bu asılsız
iddiaya Ağrı Valisinin neden âlet olduğunun ve-
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sikasını da bir arkadaşım, Bekata kürsüde konu
şurken bana göstermiş bulunmaktadır. Mezkûr
Vali bu zata yazdığı mektupta daha iyi bir ye
re nakli için Bekata ile olan iyi münasebetlerden
bahsetmek suretiyle suç ortaklığının hangi sebe
be istinadettiğini ele vermiş, geçen seferki be
yanatımda söylediğim meçhulü, izaha medar ol
muştur.
Sayın Bekata, Halis öztürk'ün Ağrı'ya nakli
için Adalet Bakanlığına da baskı yaptığımı id
dia etmektedir. Bu hususun açıklanması da
Adalet Bakanı arkadaşımızın takdirine mevdu
dur.
Bir Halis Öztürk'ün Ağrı Hapishanesine nak
linin ne derece vahim bir vatan hiyaneti ve gai
le teşebbüsü 'olduğunu ancak Bekata'nm ters işliyen muhakemesi iddia edebilir.
Kanaatimce kanunun ve Hükümetin, vatan
daşlara ve bu meyanda mahkûmlara bahşettiği
haklar, muhatap kim olursa olsun aynen ve sey
yanen tatbik edilmelidir. Bakiye cezası 1 sene
civarında olan bir şahsın kaçması da mâkul bir
düşünce değildir. Hele bir Halis öztürk'ün Hü
kümetin başına gaile açacak kadar kuvvete sahibolduğunu söylemek, T. C. Hükümetinin kud
ret ve vekarına yakışmaz.
Kaldı ki, Halis öztürk'ün şahsı hakkında,
eski içişleri Bakanının verdiği bilgi ve tasvir et
tiği ahval de, gerçeklere tetabuk etmemektedir.
Halis öztürk eşkiya, kaatil ve vatan haini
idiyse 1950 - 1954 - 1957 seçimlerinde mebus
olan bu şahsın mazbatasına itiraz etmedikleri
için C. H. P. nin o devre milletvekillerinden de
davacı olması gerekmez mi?
Halis öztürk'ün (Nakli hakkındaki tavassu
tumu utanç verici bir hâdise olarak vasıflandı
ran ve bu meselenin Bakanlar Kurulundaki mü
zakeresini izah eden Sayın Bekata'nm beyanatındaki bu pasajını aynen okuyacağım :) Bekata
diyor ki:
(Benim bu konuyu Hükümete getirdiğim
doğrudur. Azizoğlu Bakanlar Kurulunda «Tele
fon ettim fakat katiyen ısrar etmedim.» diye
inkâr etti. Bunun üzerine ben de valinin mek
tubunu ve vesikaları okuyayım mı deyince, Aziz
oğlu sarardı, ezildi ve çıkar oku, diyemedi, inö
nü'ye gelince Azizoğlu'nun bu halini hüzünle
seyretmiştir.) Bunlar Bekata'nm sözleri.
Bakanlar Kurulunun huzurunda cereyan
eden bu konuşma Bekata'nm gerçeklere sadakat
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anlayışını en tipik ve en açık şekilde ortaya çı
kardığı için tafsilâtı ile anlatmak mecburiyetin
deyim :
Zeki Erataman'm kaçışının hemen akabinde,
İçişleri Bakanı bu kaçış mesuliyetinin kendi Ve
kâletine aidolmadığı, mahkûmların muhafaza
sına memur jandarmanın adaletin emrinde ol
duğunu, kabahatin Adalet ve Sağlık Bakanla
rında bulunduğunu, Millet Meclisi kürsüsün
den ifade etmişti.
Konuşmanın ortalarına doğru ben de Meclis
salonuna girdim. (Arkadaşlarım, bu adam ne
söylüyor, böyle müşterek mesuliyet olur mu?
Açıkça sizi itham ediyor, çık, cevap ver, dedi
ler). (Bekata usulsüz ve yakışıksız bir hareket
yaptı diye benim de aynı metodu takibetmem
beni de aynı duruma düşürür. Meseleyi Hükü
mette görüşürüz.) dedim ve cevap vermedim.

Bu samimî ve biraz da acı bir lisamla olan
konuşmam üzerine Sayın Başbakan, - hafızam
beni aldatmıyorsa - Bekata'ya hitaben (Peki
Hıfzı Bey, Azizoğlu'nun yerinde siz olsaydı
nız böyle bir müracaat karşısında başka tür
lü mü hareket ederdiniz?) diye üzüntülü bir
ifadeyle hitapta faulündü ve ilâveten - benim
anlayışıma ıgöre - içişleri Bakanının hareketini
ayıplamak mânasında ((Bu hareket çok fena
olmuştur.) dedi. Yani Hıfzı Oğuz Beyin kür
südeki konuşmasını ima ederek. Ayrıca hatı
rımda kaldığına göre Sayın Başbakan (Siyasi
mahkûmlara hüsnümuamele anlayışımız tabiî
dir. Bu, dünyanın her tarafında böyledir. Icabederse 'ben bizzat Meclis kürsüsüne çıkarak
anlayışımızı müdafaa edeceğim.) dediler.

Ertesi sabah Sağlık Encümeninde çok önem
verdiğim (Hekimlerin tam mesai çalışması) ka
nunu müzakere edildiği için Bakanlar Kuruluna
gidemedim. Benim bulunmadığım bu celsede,
o günlerde aynı zamanda Adalet Bakanı Vekili
de olan Sayın Hasan Dinçer, Sayın Başbakana,
Hıfzı Oğuz'un konuşmasını anlatmış, bu nâmünasip tutumu şiddetle protesto etmiş. Hıfzı Oğuz
Bey tevil yollu bir müdafaadan sonra benim,
Halis öztürk'ün nakli münasebetiyle Ağrı Vali
sini tazyik ettiğimi ileri sürmüş.
Aynı gün Bakanlar Kurulunun öğleden son
ra da toplantısı vardı. Celse açılır açılmaz Sa
yın Başbakana hitaben : (Dünkü Meclis top
lantısında içişleri Bakanı, Hükümet ve müşte
rek mesuliyet geleneklerine aykırı ve yakışıksız
ıbir şekilde Adalet Bakanını ve beni itham et
miştir. Böyle iş birliği olmaz. Bir hastaneden
•bir mahkûmun kaçması Sağlık Bakanını alâ
kadar eden bir konu olamaz.) Halis öztürk'ün
meselesini de huzurunuzda ifade ettiğim şekil
de Sayın Başbakana izahla şunları söyledim :
(Bir mebus arkadaşımın .bana intikal ettir
diği ve yüzde yüz haklı ve kanuni gördüğüm
bir meseleye, delâleti bir vazife telâkki ede
rim, Bu delâletim gerek Adalet Bakanlığı, gelekse telefonla konuştuğum Ağrı Valisi nezdinde bir ricadan ibarettir. Tazyik yaptığım
asılsızdır. Anlaşılan Hıfzı Bey bizim Y. T. P.
olarak zatıâlinize arz ettiğimiz, hakkındaki
ademi itimadımızın öcünü almaktadır.) inö
nü'ye bu lâfları söyledim.

Son derece teessür içinde Başbakanın ya
nından kalkarak içişleri Bakaniyle iki aralıklı
olan koltuğuma otururken : (Böyle şey olmaz,
müşterek mesuliyet içinde çalışanlar, arkadaş
larını böyle itham etmezler.) dedim, Hıfzı Be
ye hitaben. Bunun üzerine Bekata valinin mek
tubu yanımda diye cebinden bir kâğıt çıkardı.
Derhal Sayın Ekrem Alican ve ben (oku, oku)
diye kendisine yüksek sesle ısrarda bulunduk.
C. H. P. li Bakan arkadaşlarımız, münakaşayı
kesmek iyi niyetiyle, (Lüzum yok, lüzum yok)
diyerek okumasını istemediler. Bunun üzeri
ne Bekata hemen tavır değiştirerek (Sayın
Azizoğlu beni yanlış anlıyorsunuz, ben kötü
maksatla bir şey söylemedim.) dedi. Bu sırada
Sayın Başbakan, bu mesele bitmiştir, konuşa
cak başka mühim işler var diyerek bahsi ka
pattı. Bu hâdise bütün Bakan arkadaşlarımın
huzurunda cereyan etmiştir.

Asıl ağzını açıp tek kelime ile cevap vermiyen ben değil, Hıfzı Oğuz Bey oldu,

Bekata'nın, benim meseleyi Bakanlar Kuru
lunda müzakere etmekten kaçındığım ve gele
mediğim iddiasına gelince, bunun da aslı şu
dur :
Bekata'nın istifasından bir gün önee Sayın
Başbakan, beni makamlarına çağırdılar. Du
rumu izah ettim ve konuşmalarımın sonunda
(Bekata'nın iştirak edeceği bir Bakanlar Ku
rulunda bulunmayı kendim için haysiyet me
selesi telâkki ederim. Arzu ederseniz Bekata'yı buraya çağırınız bütün vesika ve dosyaları
nı getirsin karşılıklı konuşalım.) dedim.
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Kayseri Ceza Bıvini ziyaretim ve Celâl Bayar olayı :
Bundan 14 ay önce hatırımda kaldığına
göre Ağustos 1962 tarihinde Kayseri'ye yaptı
ğım resmî bir seyahatte ceza evine de uğra
dım. Siyasi mahkûmlara geçmiş olsun dedirn
ve kendilerini teselli edici sözler söyledim. O
sırada çıkması bahis konusu olan Af Kanunu
hakkındaki sorularına (Bunun için bütün Mec
lisin 'çalıştığımı1) ifade ettim.
Hapisaneyi dolaşırken Celâl Bayar'ın yattı
ğı revire de uğradım. Bayar'ın yanında iki has
ta mahkûm daha vardı, hapisaneyi dolaşma
mın başından sonuna kadar, Kayseri Sağlık
Müdürü eski C. H. P. Milletvekili Dr. Carvit ve
Ceza Evi Savcısının da devamlı olarak yanım
da bulunmalarıma sureti mahsusada itina gös
terdim. Bayar'ın yattığı revire de bu resmî me
murlarla birlikte girdim ve onların da huzurun
da cereyan eden konuşmamızın süresi iki daki
kayı- geçmemiştir. Orada söylediklerimde tesel
liden başka tele kelime mevcut değildir. Eski
'içişleri Bakanı ziyaretin rüyet şahidi Sağlık Mü
düründen ve savcıdan sormak ve hakikatin mey
dana çıkması matlubuna uygun görmüyor, jan
darmanın ihbarını mesnet alıyor. Bir gün sonra
iftiranın meydana çıkacağını bile bile, benim
Celâl Bayar'ın elini öptüğümde ve isnatlarında
ısrar ediyor. Bu ancak Bekata'mn yapabileceği
bir şeydir.
Bayar'ın hapishaneden raporla çıkarılma ola
yı şöyle cereyan etmiştir :
O tarihlerde gazetelerin Bayar'ın hasta ve
hayati tehlike ile karşı karşıya bulunduğu de
vamlı ve İsrarlı neşriyatları dikkatimi çekti.
Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimini telefonla
aradım. (Bayar'ın sağlığının hakiki durumu ne
dir? Vaziyeti tetkik edip bana bildiriniz) de
dim.
Başhekimden ertesi günü aldığım telefon ce
vabında (Kalb ve deveranda teşevvüşler meycudolduğu, tansiyonun intizamsız şekilde ani
yükselmeler gösterdiğini1, durumunun iyi olma
dığını) söyledi. (Hayati tehlike var mıdır?) di
ye sordum. (Var, beyefendi, hastanemize nakil
teklifimizi katiyyeıı reddediyor, Ankara Hasta
nesinden birine nakili iyi bir tedbir olur) ceva
bını verdi.
Aldığım bu bilgiler üzerine derhal Sayın
Başbakana gittim, durumu aynen arz ettim.
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(Mesul adam olarak ne kanaatte isen onu ya
parsın) dedi.
Tekrar Kayseri Başhekimini aradım. Hasta
nın alâkalı mütehassıslar marifetiyle muayenesi
ni ve durum raporunu istedim. Te'şebbüse geçen
Başhekimden aldığını cevap şu oldu. (Röntgen
v. s. gibi muayenelerin tanı olarak yapılabilme
si için hastanın hastaneye nakli gerekiyor. Hal
buki hastaneye gelmeyi sureti kafiyede reddedi
yor) dedi. Kayseri Savcısını telefonla aradım. Ta
biplerin lüzum gördüğü hastaneye nakil muamele
sine Bayar mukavemet ediyor. Hayati tehlike bahis
konusu olduğuna göre burada muvafakatin şart.
olmaması icabeder. Hastaneye nakli için hekim ar
kadaşlarımıza yardım etmesini rica ettim. Ceva
ben (bir hastayı zorla muayeneye kanunlarımız
müsait değildir. Bir şey yapamam) dedi. Adalet
Bakaniyle aynı konuyu telefonla görüştüm Sa
yın Adalet Bakanı da aynı kanaatte oldukları
nı söylediler. Bundan sonra Sağlık Bakanından
cereyan eden muamele şöyle olmuştur.
Kayseri Devlet Hastanesi Sağlık Kurulunun
10 . 3 . 1963 gün ve 313 sayılı raporuna ilâve
ten ve Kurulun gösterdiği lüzuma binaen Gastıoentroloji ve Kardiyoloji muayeneleri yapılmak üze
re Ankara Tıp Fakültesinde Gastroeutrolog Prof.
Dr. Hamdi Aktan ve Kardiyolog Prof. Dr. Cahit
Sökmen gönderilmiştir. Mezkûr iki.profesör savcı
lıkça Ankara Tıp Fakültesine yapılan müracaat
üzerine Fakülte Profesörler Kurulunca seçile*! Gastroentrolog Prof Dr. Zafer Paykoç, Prof Ham
di Aktan ve Kordiyolog Prof. Cavit Sökmen,
Prof. Muzaffer Erman olmak üzere 4 kişi olup iki
sinin hastalık veya mazeretleri sebebiyle gide
mediklerinden dolayı yukarda zikredilen iki pro
fesör Kayseri'ye gönderilmiştir.
12 . 3 . 1963 günü bu iki profesörün Kayse
ri Hastanesi Sağlık Kurulunun raporuna ilâve
ten verdikleri rapor Adlî Tıp Müessesesince : (Al
tı ay müddetle infazın tehirine karar verilmiştir.) *
şleklinde tasdik edildiğinden mahkûm tahliye edil
miştir. Kayseri Cumhuriyet Savcılığının 26 . 3 .
1963 gün ve 458 sayılı yazısı üzerine altı ay sü
re ile serbest bırakılmasını mütaakıp husule ge
len hâdiseler ve bizzat Celâl Bayar'ın kendi sağ
lığına mütaallik beyanları üzerinle;
1. Mevcut hastalıkların geçici olarak infazın
durdurmasını gerektirir mahiyette bulunup bu
lunmadığının,
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2. Hastalıklarının tam teşekküllü bir hasta
nede tedavisi suretiyle infazın devamına mâni
olup olmadığının tesbiti istcncnek Savcılıkça An
kara Numune Hastanesine sevk ve orada yer bu
lunmadığından ve Gastro Entorolojik tetkiklerin
mümkün olmadığı gerekçesiyle Ankara Hastane
sine sevk ledilmiş ve 18 . 4 . 1963 tarihlinde bu
hastane Sağlık Kurulunca verilen raporla hasta
nın sağlık durumu belirtilmiştir.
Altı aylık tedavi sonunda Sağlık Kurulunca
yapılan incelemede sağlık durumunun '(Tabip
kontrolü ve gerekli bakımın mümkün olduğu her
hangi bir yerde infazın devamına müsaidolduğu
kanaatine varılarak) Kaysieri İnfaz Savcılığı em
rine gönderilmiştir.)
Kayseri Devlet Hastanesine tâyin olunan üç
doktor meselesine gelince :
1. Dahiliye Mütehassısı Dr. İhsan Gözübüyük 28 . 11 . 1962 tarihinde 52 sayılı Encümen
karariyle poliklinik şlefi olarak tâyin edilmiştir.
Bay ar'm raporunu veren Kayseri Sağlık Kurulu
na iştirak etmemiştir.
2. Operatör Ahmet Eminoğlu İşçi Sigor
talarından 24 . 1 . 1963 tarihinde 2 sayılı Encü
men Karariyle Kayseri Devlet Hastanesi Harici
ye Poliklinik Şefliğine tâyin edilmiştir. B ayar'm
raporunu veren Heyete iştirak etmemiştir.
3. Operatör Kerim Kocabay Kayseri'de ser
best operatör iken 30 . 4 . 1963 tarihinde 13 sa
yılı Encümen Karariyle Devlet Hastanesi Hari
ciye Poliklinik Şefliğine tâyin edilmiştir. P>ayar'm raporunu veren Heyete dâhil değildi]'.
Benim zamianımda. Kayseri Hastanesine yapı
lan tâyinler bu üç tabipten ibarettir. Bu tâyin
ler Devlet Hastanesinin hekim ihtiyacı ve muvmanı göz önünde bulundurularak yapılmıştır.
Partizanca bir hareketleri Bakanlığımıza intikâl
etmemiştir. Bekata'nm iddiasına göre (Asabiye
Mütehassısı Kâmil Akkaya ve Dahiliye Mütehas
sısı İhsan Gözübüyük'ün Celâl Bayar'm tahliye
si günü olan 22 Mart 1963 ele Kayseri Turan
Palas oteli olayında iki kahraman olarak alkış
lanmışlardır. Ve Bayar şerefine Turan Otalinde
ve akşam verilen özel yemekte Bayar'm sofrasın
da yer almışlardır.
Bayar, Gazetecilere beyanat verirken bu iki
doktor ağlamışlardır.) tarzındaki iddiyı ilk defa
duymaktayım. Bayar'ı çıkışından itibaren adım
adım takip ettiğini umduğum Emniyet teşkilâ
tının ve İçişleri Bakanlığının açıkça Politikaya
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karışmak manâsına gelen bu hareketleri Bakan
lığıma duyurmamakla Bekata kusur işlemiştir.
Mamafih bu beyanları ihbar telâkki ediyorum.
Bu hususta İçişleri Bakanlığının elinde bir ve
sika varsa Sağlık Bakanlığına da bir suretini tev
di etmelerini rica ediyorum.
Ege'de Gazetecilere verdiğim bir beyanda
Bayar'dan bahsederken (Sayın) kelimesini kul
lanışım da Sayın Bekata'ya göre bir suçtur. Bu
bir mizaç ve terbiye meselesidir. Nitekim Beka
ta için de sayın diye tavsifim bu konuşmalarım
da belki elli defa geçecektir. (Sağdan alkışlar)
Celâl Bayar'm tahliyesinden sonra çıkan hâ
diseler Bakanlar Kurulunda görüşülürken bir
arkadaşımız (zannedersem bu zat Bekata değildi)
sağlık raporunun sahteliği iddiasını ileri sürdü
ben de cevaben (bu kadar önemli bir konuda
doktor arkadaşlarımın muhtelif heyetler halin
de verdikleri raporların sahteliğinden bahsetmek
doğru değildir. Arkadaşlarımı böyle bir şaibeden
tenzih ederim. Ceryan eden bütün muamele
lerden haberim vardır. Böyle bir iddiayı kendi
me karşı bir itimatsızlık telâkki ederim) dedim.
Bunun üzerine Sayın Başbakan (Benim gibi 80
yaşında bulunan Bayar'm düzünelerle hastalık
larla malûl olmaması esasen mümkün değildir)
dedi. Bu konuşma da böylece kapandı.
Ceza Evi Tabibleri, Kayseri Devlet Hastanesi
sıhhî kurulu, Ankara Tıp Fakültesinin iki Pro
fesörü ve nihai karar mercii olan Adlî Tıbbın
tasdik ettiği bir rapora (Bayar Kaman'da bol bol
yemek yedi) diye sahtekârlık izafe etmek müna
sebetsiz bir düşünce idi. Bunu reddedişim gay
retkeşliğinin değil, temsil ettiğim şerefli tıp
camiasının lâyık olduğu saygının bir ifadesidir.
(Bravo sesleri)
Sayın Bekata Celal Bayar konusunda Kay
seri'den kendisine çekilen üç imzalı bir telgrafı
da burada okudular.
Her gelen telgraf, yazı ve haberi bir delil olalarak kullanmak ve bu kürsüden okumak yoluna
bende tenezzül edersem, elimdeki şu kabarık
dosyada ıbuİTinan ve (Bekata'nın şahsiyeti ive ef ali hakkında Ibintakım 'delilsiz, 'fakat okuduğum.
zaman cidden hicap 'duyduğum yazıları aynı
usul ilcinde ben de yüksek huBurunuada oikumaya kalkarsam, hem Büyük Meclise karşı bir say
gısızlık yapmış oluır, hem de Bekata'nm düştü
ğü çukura ben de düşmüş olurum. (Bravo ses-
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leri alkışlar) Bu itibarla böyle -bir mukabelei I yoru2. Pırlanta ıgibi adammış) dediniz mi debilmMl benimi için niJÜnıkün değildir.
I mediniz mi? ((Sağdan, bravo sesleri alkışlar.)
ıSayın Bekata, size hitabediyoruın, lütfen
Bekata 'beyanatında şunları da söytlemefcte- I
dir. (Azizoğlu intikam duygularını bdr mücade I tek kelime ile cevap veriniz evet mi, hayır
le 'hailinde, tutuşturmak istiyen 'geçmiş devrin I mı... (iSağdan, bravo sesleri alkışlar.)
baş suçlusu ile beraber görülmekten ve ona I
Muhterem arkadaşlar,
emellerini gerçekleşmeye yardım etmekten çe I
Burada tipik bir zihniyete dikkatinizi ç.ekinmediği aşikârdır. Delil: (Bayar'ı iki deifa zi I kerim. Bu kabil nezaket ve insanî muamele
yaret etmiştir. Emrindeki sağlık kurullarına
ler Bekata tarafından yapılırsa ıgayet nor
onun için lıasıta raporu verdinmiştir.)
mal. Fakat Azizoğlu tarafından olursa; si
27 Mayıs ihtilâlinden sonra Bayarlla 1962
yasi yatırım, bu yakınlıktan ümit beslemek,
Ağusıtos ayında Kayseri Ceza Evi Revirinden
Bayar'ı ceza evinden (çıkararak memleketin
başka hiçbir yerde karşılaşmadım. Sİkinci ziya
başına 'gaileler açmak, 27 Mayıs İnkılâbının
retim tamamen Bekata'nın bir uydurmasıdır.
neticelerini soysuzlaştırmak fcasdına 'bağlanıRapor işine gelince: Bayar ive diğer siyasi I y°rmalhkûmlar ıbenden evvel ıbenim zamanımda ve
Evet ortada bir kasıt var; ıbu muhakkak.
benden sonra lıastalandııkları müddetçe rapor
Olayları dikkatle dzliyenler bu kasdın Azizalmışlardır ve alacaklardır. Benim siyasi (mah
oğlu'na değil Bekata'ya aiodlduğunu (görmek
kûmları ve bu meyanda Bayar'ı tek bir defa zi
te müşkülât ıçekmiyecelklerdir.
yaret edişimi, 'bir /Sağlık Bakanı, (bir 'hekim ve
Muıhteram arkadaşlar,
bir insan dm ak duyıgusunam ve anlayışının öte
Bekata'nm ıbu memlekete, hâkim kılmak
sinde mânalandırmak ve bunu vahim neticeler
istediği, politika ve atmosifer açıkça kendini
le irtibatlı .göstermek son derece ıçirkin ve vic
.gösteriyor, hattâ sırıtıyor. Bekata'nın medanlı ıbir insanın yapamıyacağı bir ıharekettir.
• todu; kütleler arasında soğukluğu biraz da
Her hangi zebunkeş bir igaye ile veya İBekaha artırarak, uçununu derinleştirecek, (her
ta'yı ıtecrim maksadiyle değil, «sadece bir sami
'hâdiseyi emellerine uydurarak kullanacaksın.
miyetsizliğe işaret etmek düşüncesiyle (bende
Havayı yumuşatabilecek cinsten her türlü 'ha
Sayın Bekata'ya yüksek huzurunuzda bir kaç
reketi baltalıyacaksın. Hassas 'mihrakları dai
«nal 'Sormak isterim:
ma infilâke müheyya ha'lde tutacaksın, 'kin ve
1. Kayseri Mahkûmlarından Hüseyin Ornefreti körükliyeceksin kiçlbir zaman, ıbu mil
takçıoğlu'nun eşi Nurten Hanımefendiye tele
letin ımuhtaciolduğu bir huzur ve sükûn vasafonla (Hüseyin'in hastalığı doğru mu? Çok üzül [ tının teessüsüne meydan vermiyeceksin.
düm emir verdim yarın iZİn.oiri kaldırılacaktır. I
Ondan sonra,... ondan sonrası malûm. Beka
Hüseyin'in gözlerinden öperim) dediniz mi deta'nın özlediği gün gelecek, tasarladığı idare
ımediniz mi?
kurulacak. Apartmanlara, hanlar ilâve oluna
cak. Milyonlara milyonlar ilâve edilecektir.
2. Mahkûm Hüseyin Fırat'ın eşi Adviye Ha
nımefendiye telefonla (Hüseyin'in kasta 'Oldu
işte Bekata'nın meggalo - ideası budur arkağunu duydum. Üzüldüm geçmiş olsun. Hüse .daşlar.
*
yin'im gözlerinden öperim) dediniz mi?
Sevgili arkadaşlarım, kemali samimiyetle ifa
3. îhtiliâlden snora Samet Ağaoğlu'nun evi
de ve itiraf mecburiyetindeyim ki: Göğsümü ge
ne giderek 'Sayın Neriman Ağaoğlu'na ((geçmiş
re gere (Bekata'nın idealleri hiçbir zaman ta
olsun) dediniz mi?'
hakkuk edemiyecektir) diyemiyorum. Yüzde
pek küçük bir nisbette bile olsa, her bünyede
4. Ve nihayet ;geçen Cuma günü bu kür
olduğu gibi bizim de sosyal bünyemizde, sapık
süden yapmış olduğun konuşmadan
biraz
lar, yıkıcılar ve bozguncular vardır.
evvel, Meclis salonuna girerken Merihuun Na
mık Gedik'in eşi Sayın Mel'âhat öediiık'e hiEğer biz otuz milyonluk topluluk olarak bun
taiben (Melâhat Hanım, şimdiye kadar size
ları bir kenara itmekte elbirliği etmez; (rakibi
söylememiştim. Başınız sağ iolsnn. Şimdi raıhmin rakibi müttefikimdir.) gibi hasis düşüncelemetli Namık Gediklin kıymetini daha iyi anlı- I rin tabiî olursak, vatanımıza, milletimize, nefsi•*••" ö W
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mize ve.gelecek nesillere en büyük ihaneti yap
mış ağır bir vebalin altına girmiş oluruz. (Sağ
dan, alkışlar.)
(Eşirra her vasıtadan faydalanabilir onlarla
başa çıkılmaz) gibi bir düşünce milletçe hela
kin mutlak bir ifadesidir. Büyük müşkülât; ma
razlara doğru teşhis koymak, maskeleri ta uzak
lardan seçebilmektedir.
Muhterem arkadaşlar^
H. O. Bekata büyük bir yatırım sevdası pe
şindedir.
Bunun delillerini beyanlarının içinde, çok
ehemmiyet verdiği bir vesikanın teşhirinde gör
memek mümkün değildir:
Vatanını terketmiş, her türlü denaeti, sana
tı mûtâde haline getirmiş bir Akşemsettinoğlu'nun mektubunu, burada (Dikkat dikkat) diye
okumanın Azizoğlu'nun siyasi mahkûmları zi
yaretiyle, şefaatiyle, hastalara verilen raporlar
la ne alâkası vardır?
t
Bekata bir taraftan 27 Mayıs İnkılâbının ne
ticelerine ve millî huzura ihtiyacımız vardır,
bunları bozan zihniyetin temsilcisi Azizoğlu için
siyasi mesuliyet istiyorum, diyor. Arkasından da
memleket harici bir adamın (27 Mayısı yapan
çetecilerdir, onlardan intikam" alınacaktır.) he
zeyanına sarılmış sizi ikaz ediyorum, diyor. Bu
na ikaz değil tahrik derler. Sayın Bekata. (Sağ
dan, alkışlar.)
Gaye malûm. Gaye büyük çapta sağlanmış
tır bile. Bu milletin kaderini omuzlarına yükle
nenler biri ötekinin ne söylediğini anlamadan
gruplar birbiri üzerine yürümüş, İhtilâle iştirak
eden muhterem arkadaşlarımız, kaçınılması
gayrimümkün bir hassasiyet ve feveranla sıra
larından fırlamışlardır.
Hahhas, mihrakler gerilmiş, hava birden
elektriklenmiş, bir yılda.kat olunan mesafe bir
kaç dakikada mebdei harekete iade olunmuş
tur.
Maksat kemaliyle hâsıl olmuştur.
Tebrik ederim seni Bekata, elhak usta, ger
çekten üstat imişsin. (Orta sıralardan, gürültü
ler.)
Aziz arkadaşlar,
Hisleri, alerjileri bir tarafa şöylece itip, hep
beraber serinkanlılıkla düşünelim. Bu halin
milletin hangi grupuna, hangi partisine ve han
ginize faydası vardır î Bu tutum bizi nereye
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götürür? Millete karşı borçlu olduğumuz vazife
leri böyle mi ifa edeceğiz ? •
T. B. M. M. nin Muhterem üyeleri,
Sayın Bekata'nm hakkımdaki ithamlarının
ikinci faslına geliyorum.
Benim Bakanlıktaki şahsi tutumum ve Dev
let vazifesini anlayış içindeki hüviyetime, Sos
yal Yardım Fonundan derneklere yaptığım yar
dımlardan misaller vererek ithamlarını ispatlamıya çalışıyor. Müsaadenizle Sosyal Yardım
Fonu ve dernekler konusunda kısaca izahatta
bulunayım.
Peşinen ifade edeyim ki, Sosyal Yardım Fo
nu ve dernekler konusundaki yetişil ve tasarruf
larımızda hiçbir usulsüzlük olmamıştır ve olma
sı da mümkün değildir
Sosyal Yardım. Fonundaki paralar bu fonun
dağıtımına dair kararnamenin hükümleri daire
sinde, % 65 i sosyal refah derneklerine, % 9 u
ilköğretim derneklerine, % 3 ü orta öğretim
derneklerine, % 3 ü yüksek öğretim dernekleri
ne, % 10 u kültür derneklerine, % 5 i diğer sos
yal gayeli derneklere, % 5 i de lüzum görülen der
neklere sarf edilmek üzere bölümlere ayrılmış
tır.
1963 yılı içinde yukarda yazılı, çeşitli der
neklerden yapılan müracaatlar üzerine ve karar
name hükümleri çerçevesinde bu derneklere
imkân nisbetinde yardımlar yapılmıştır. An
cak yüksek öğretim ve kültür dernekleriiıdeki talebe sayısının çokluğu ve bunların yüzde,
büyük bir ekseriyetinin son derece fakir ve yar
dıma muhtaç olması hasebiyle, bu derneklerden
vukubulan talepler mevcut imkânlar çerçevesin
de karşılanamıyacak dereceyi bulmuştur.
Yılın ilk beş ayı gibi kısa bir süre içinde bu
derneklere yardım yapılan bölümdeki ödenek
lerin bin* miktar üzerine çıkılmak zorunda kalın
mıştır. Zamanın Sosyal Hizmetler 1 nci Şube
Mütehassıs Yardımcısı olan ve Bekata'ya yanlış
ve şaşırtıcı raporlar veren hanımın dikkatsizliği
ve vazifeye ciddiyetle bağlı olmayışı sebebiyle
bu bölümdeki paranın üstünde, 132 000 liralık
bir sarfiyat yapılmıştır-.
İlgili dairece bunun farkına yarılmış ve he
men yardımlar durdurularak makamdan alına
cak bir muciple bölümler arasında aktarma yo
luna gidilmesi düşünülmüş ancak her hangi bir
yanlışlığa mahal bırakmamak için mucipten
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vazgeçilerek bölümlerin nisbetinin değiştirilme
si içiaı hazırlanan kararname Bakanlar Kurulu
na sevk edilmiştir.
Sosyal yardım fonundan 1962 ve 1963 yılla
rında çeşitli derneklere yapılan yardımlar şun
lardır :
1902 yılında 157 demeğe 585 125 liralık yar
dım yapılmıştır. Az gelişmiş illerimizde kurul
muş 32 derneğe de 246 400 liralık yardımda
bulunulmuştur.
Yine, 1962 yılında bütün Türkiye'deki yük
sek öğretim ve kültür derneklerinden 77 tane
sine yapılan yardım miktarı 371 550 liradır.
Yine, 1962 yılında az gelişmiş illerdeki der
neklere yapılan yardım, yıl içinde yapılan bü
tün yardımların % 40 mı teşkil etmektedir.

lemek, bu uğurda harcanan paraların hangi
gayeye ve nasıl bir programda sarf edildiğini
göstermeye kâfidir. Bunlar sadece bitirilen mü
esseselerdir. înşa halindekilerin yatak kapa
sitesi ise 1 935 tir.
Sayın Bekata'nm diğer bir iddiası da (Sos
yal yardım fonundan doğrudan doğruya şa
hıslara kanunen yardım yapmak imkânı mev
cut olmadığı halde, akrabası olduğu bâzıları da
dâhil, bir kısım şahıslara, Azizoğlu ile husu
siyeti bulunan bâzı derneklere şartlı bağışlar
yapılmış ve misal olarak da Florencenaytingel
Hemşire Okulu Yaptırma Derneğini ve Yardımsevenler Derneğini göstermiştir. Bu- hususta da
Yüksek Heyetinizi tenvir etmek mecburiyetin
deyim.

1963 yılında 154 derneğe 870 440 liralık
yardım yapılmıştır. Aynı yıl içinde az geliş
miş illerimizde 'bulunan 28 derneğe 284 700 li
ralık yardımda bulunulmuştur.

(Florence Niehtıgale) Derneği
Çeşitli sağlık hizmetlerinde çalışacak idare
ci, öğretmen ve halk sağlığı hemşirelerini yetiş
tirmek üzere bir yüksek hemşire okulu tesisi
düşünülmüş ve bunu tahakkuk ettirmek için
İstanbul'da (Florence Niehtıgale Fondasyonu)
kurulmuştur.

Yine, 1963 yılında Türkiye'deki bütün yük
sek öğrenim ve kültür derneklerinden 68 tane
sine. yapılan yardım miktarı 408 350 liradır.
Yine, 1963 yılında az gelişmiş illerdeki der
neklere yapılan yardım, yardımların % 32 sini
teşkil etmektedir.
Hastane, hemşire okulları ve sağlık merkeizleri
yaptırma derneklerine yardım
, Bakanlığımız bütçesinin 716 ncı bölümünde
mevcut ödenekten hastane, sağlık merkezi ve
hemşire okulları yaptırmak üzere teşekkül eden
dernekelere yardım yapılmaktadır. Aıffınızı
rica. ederim, bunlar sorulduğu için ifade edi
yorum. Bu maksatla kurulmuş olan dernek
ler, mahallî imkânları da. katmak suretiyle Ba
kanlığımızın yaptığı yardımla çok ucuz fiyatla
çeşitli sağlık tesisleri meydana getirmekte ve
bitirdikleri müesseseleri Bakanlığımıza devret
mektedirler. Bu yardımlar Devlet plânı ve 1108
sayılı Kararname hükümlerine sadık kalınmak
şartiyle az gelişmiş bölgeler, mahallî dernek
lerin imkânİarı ve bunların göstermiş olduğu
gayret ölçülerine ve güdülen gayelere göre da
ğıtılmaktadır. Yapılan
yardımların akıbeti
takibedilmekte ve her biri için muntazam dos
yalar tutulmaktadır.
Bu çeşit derneklerin, son iki yıl içinde inşa
ederek Bakanlığımıza devrettikleri müessesele
rin yatak tutarının 880 e baliğ olduğunu söy-
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Kurucuları ve yöneticilerin başında • profe
sör Dr. Merhum Tevfik Sağlam gibi memleketin
sağlık ve sosyal hizmet sahalarında büyük hiz
metler görmüş ve dünya çapında isim yapmış
bir kimsenin bulunduğu fondasyon, A.Î.D. teş
kilâtı ile bir anlaşma yapmıştır.
Bu anlaşma gereğince Amerikan Hükümeti,
fondasyona İstanbul'da bir yüksek hemşire oku
lu kurması için teknik yardımda bulunmakta
idi. Bu teknik yardım, bina inşası, teçhizat, eği
tim personeli yetiştirmek üzere burs verilmesi
ve Amerikan eğitim uzmanı sağlanması hususla
rına şâmildir.
Diğer taraftan,, 'derneğin gayelerini benim
seyen -Bakanlığımız, kısa bir süre içinde elde
edilen olumlu neticeleri müşahede ederek 1959
yılında ilk defa yardımlara başlamıştır.
• Bakanlığımızın fondasyona şimdiye kaçlar
yapmış
olduğu
yardımlar,
1959
yılında
«140 000», 1961 yılında «610 000», 1982 yılında
«515 000» 1968 te ise «1 000 000» olmak üzere
«2 265 O00» liraya baliğ olmuş bulunmaktadır.
Baikanlığın yeteri kadar yardımda bulunma
ması ve fondasyonun imkânlarının da hizmeti
başarmaya kâfi gelmiyeceğini hesaplayan A 1 D
teşkilâtı, 1960 yılında anlaşmayı feshetmiş ve

T.B.M. M. tfilft-Türk Hükümeti ilgilendiği takdirde meseleyi ye
niden 'gözden geçireceğini bildirmiştir.
İçinde bulunduğumuz yılın başında, Türk
Hükümetinin Ftorence Nichtıgale fondasyonu
konusundaki olumlu hareketlerini gören A î D
mesele ile yeniden iLgilenmeye başlamış ve du
rumu incelemek üzere Amerika'lı bir eğitim uz
manını iki defa yurdumuza 'getirmiştir. Bu uz
man, 1962! yılı yatırım har çalmalarının yarı ya
rıya .paylaşılması kabul edildiği takdirde A 1 D
nin -burs ve eğitim .uzmanı dahil- projeyi destekliyeceğini !ve bir anlaşma yapmaya hazır ol
duklarını bildirmiştir.
Bunun üzerine temaslar sıklaştırılmış ve Ba
kanlığımızla A 1 D arasında bir anlaşma imza
lanmıştır. Buna göre Amerikan Hükümeti
«2 000 000» lira vermeyi kabul etmiş, 'buna
karşılık Türk Hükümeti de -'malzeme ve rnıefruışat dahil- iki milyon liralık bir yardımı taahhüt
etmiştir. Yukarda
arz edildiği gibi biz
«1 000 000» liralık taahhüdümüzü yılbaşında
yapmış .bulunmaktayız. Bunun yanında bir mil
yon tutarındaki malzeme ve mefruşat da siparş
edilmiş' bulunmaktadır.
'Fondasyonun İstanbul Hürriyet Şehitleri te
pesinde yaptırmakta olduğu yüksek hemşire oku
lu inşası yıl sonuna kadar bitirilerek hizmete
açılmış olacaktır.
İşlte ıSayın iBekata'nm şartlı bağış olarak
tavsif ettiği bir milyon lira şartlı yardım alan
dernek olarak ve ismen zikrettiği yardımlarımız
dan birisi budur. Görüyorsunuzki Bekata'nm
kulağına fısıldanan rakam yanlış, 1'968 yardımı
mız bir milyon değil iki milyon liradır. Yaban
cılar Hezelinde bizi hacil duruma düşüren Be
kata'nm bu şaşkın ithamını dinlediğim zaman
utancımdan yerin dibine ıgirdim. (Sağdan bravo
sesleri) fena halde aldatmışlar Bekata'yı.
(Yardım Sevenlerin yardımları)
Türkiye Yardım 'Sevenler Derneği Genel
(Merkezi yoluyla şahıslara yapılan yardım ve bu
konudaki şartlı bağış iddialarına gelince:
ITürkiye Yardım Sevenler Derneği şerefli ma
zisi ve sosyal hizmetler sahasında yaptığı başarı
lı 'hizmetlerle her hangi ibir dedikoduya ismi
karışitırılacağı yerde, aklıselim sahibi ve memle
ket sever her ferdin iftihar etmesi ıgereken bir
sosyal yardım müessesemizdir.
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Bu kurumun sosyal yardıma muhtaç vatan
daşlara iıer yıl yapmakta olduğu yardım birkaç
yüz bine baliğ olmaktadır. Nitekim kurum sos
yal yardıma muhtaç vatandaşlara 19ı62 yılında
•emek karşılığı «373 100» lira, karşılıksız yar
dım olarak da «197 280» lira ki ceman
«570 400» liralık bir yardımda 'bulunmuştur.
Kurumun lbu kadar 'geniş sosyal yardım faa
liyeti karşısında benim zamanımda Sağlık Ba
kanlığının müesseseye yapabildiği yardım 1962
de 106 000 bin, 1963 te 60 000 lira olmak üzere
ceman 166 OOO liradır.
1901 yılı yardımı da
70 000 liradır.
Bu yardım, (Bakanlığımızın 604 ncü faslın
da .mevcut ödenekten yapılmakta olup, .gayesi
rehabilitasyon tesislerinin masraflarına 'katıl
maktır. İddia edildiği gibi 300 000 lira olma
yıp sadece iki yılda 166 000 liradır. Ve bu yar
dımın bir kısmının derneğe, bir kısmının da Ba
kanın göstereceği veya göndereceği şahıslara
yardım yapılmak üzere Bakanlık hissesi olarak
ayrı tutulmasına dair ne derneğe yazılmış bir
yazı, nede verilmiş bir emir mevcut değildir.
Dernek, yukarda çeşitleri ve miktarları yazılı
yardımları tüzüğe uygun bir şekilde ve idare
heyeti ikararlariyle sosyal yardıma muhtaç mü
racaatçılara yapmaktadır.
Derneğin yaptığı bu yardımların, Bakanlı
ğın rehabilitasyon merkezi için verdiği para ile
her hangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Esasen iki
buçuk milyon liralık bütçesi buluna.n bu derne
ğin bütçesinde yukarda sayılan çeşitli yardım
lara ait ödenekler bulunmakta ve muhtaç, şahıs
lara bu fasıllardan yardım yapılmaktadır. :
Benimle akrabalıkları bulunduğu ve tavassu
tumla kendilerine yardım yapıldığı iddia edilen
kimselere ıgelince:
Bu (kimselerin benimle uzaktan veya yakın
dan her hangi bir yakınlıkları bulunmadığı gi
bi hiçbirisini de şahsan tanımamaktayım. Der
nek, bunlara (müracaatları üzerine tüzüğüne uy
gun bir şekilde lüzumlu yardımları yapmıştır.
Hıfzı Oğuz'un ismen zikrettiği Ankara'da otu
ran Nermin Deııiz'e 2* 000, Erganili bacakların
dan mel'lûş ve araba kullanmak zorunda olan
Sezai Atılgan isimli bir çocuğa sakat ara'bası
sağlanması amaciyle 4 300 lira, akrabam oldu
ğu iddia edilen ve fakat gıyaben dahi tanıma
dığım ve böbreklerindeki kanserden dolayı Av-
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rupa'da ameliyat ve tedaviye muhtaç olan ve
halen Almanya'da tedavi altında bulunan Dr,
Melumet Tokmak'a 7 000 lira, Ankara'dan Muaz
zez Kardeşoğlu vasıtasiyle ağır kansere ımüptelâ
ve Avrupa'da yapılan tedaviye rağmen 20 gün
sonra vefat eden bir doktora 3 000 lira, dış
memleketlere tedaviye gitmek zorunda, olan ve
halen Avrupa'da tedavi altında bulunan Hay
mana'lı Selâhattin Çiftçi'ye 5 000 lira yardım
yapılmıştır. Bu isimleri, özür dilerim, Hıfzı Be
yefendi ismen zikrettiği için aynen tekrarlamak
mecburiyetindeyim. Yoksa bu vatandaşların is
mini açıklamak herhalde münasip olmaz. Ama
mecburum. Bu hususta itham edildim, teker te
ker cevap vermek mecburiyetindeyim.
Görülüyorki dernekçe yardım yapılan bu
kimselerin hemen hemen hepsi dış memleketler
de tedaviye muhtaç ağır hasta veya sakat veya
sosyal yardıma muhtaç kimselerdir.
Yukarda izah edildiği şekilde mütevazi büt
çesine rağmen, bir hayli ka'barık yekûn tatan
sosyal yardımları ile cidden iftihar edebileceği
miz, bir hayır kurumuna 'Bakanlığımızın yaptığı
yardım bizi memnun edecek bir seviyede bulun
maktadır.
Bu konuda Sağlık ©akanının muaheze edil
mesi gerekirse, bu kadar hayırlı bir iş gören
kuruma yapılan yardımın azlığını ileri sürmek
daha isabetli olur. Gerçekten Sağlık Bakanı ola
rak bu gibi hayır kurum ve derneklerine iki
yılda 1G6 000 lira değil, bir milyon liralık "bir
yardımı yapamamanın ıstırap ve üzüntüsü için
deyim. (Bravo sesleri)
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I killiğinden de derhal istifa edeceğim. (Bravo ses
leri alkışlar) Büyük Meclis önünde şeref sözü
veriyorum. Kendisi de kabul ediyor mu! Lütfen
cevap veriniz. Bekata -size de şartlı bağışım bu
olsun- (Alkışlar) sokaktan bulduğunuz her türlü
I tezviratı kürsüye getirip, bu masum milletin, bu
kutsal müesseselere inancını tahribederek mi,
27 Mayısı koruyacak, bu memlekete huzur ge
tireceksiniz, yazıklar olsun. (Sağdan bravo ses
leri alkışlar)
Muhterem arkadaşlar,
Sayın Bekata'nm Senato Başkanlığına ver
diği soru önergesinde (S. ve S. Y. Bakanı Dr.
Yusuf Azizoğlu'nun tehlikeli amaçlar güden
şahıs ve derneklere sosyal yardım
fonundan
I yardımlar) yaptığını ileri sürmekte ve bu su
retle ©ajanlığımızdan yardım gören dernekler
arasında tehlikeli amaçlar güdenlerin de mevcudolduğunu açıkça İfade 'etmekte olmasına
rağmen bulgun üzerinde konuştuğumuz soruş
turma önergesinde 4 racii madde olarak sadece
(sosyal yardim fonunun kanun ve nizama uyI gun ve isalbetle tevzi edilip edilmediği) ni sormalkta, Yüksek Heyetinizin huzurunda yaptı
ğı konuşmasında ise mükerreren dernekleri
böyle 'bir şaibeden tenzih ettiğini ifade ederek,
yaptığımız yardımların derneklere olmayıp teh. İlkeli amaçlar ıgüden, kürkçülükten müseccel
I şahıslara yardım olduğunu, iddia etmekte ve
misal olarak da Siverek Kültür Demeği Baş
kanı maskesi altında Ali Karalhan'a Tunceli
Derneği Başkam Ali Alagör'ü göstermektedir.'
Evvelâ tehlikeli amaçlar güden dernekler
var diyen de, kısmen Senatoya verdiği önerge
sinde, sonra derneMeri tenzih eden de sabık
İçişleri IBaıkanıdır. Buradaki ricata ve inkâra
sadece işaret etmekle İktifa edeceğim.
Şimdi tehlikeü amaçlar güden ve ismen zik
redilen Ali Karahan'la, Ali Ala'göVün Baıkanlığımızla olan münasebetlerini ve yap ilan yar
dımları izah edeyim :

Bakanlığımız, sosyal yardım fonundan şahıs
lara yardım yapmak imkânına sahip bulunmadı
ğımdan, müracaat eden kimselere Kızılay, Yar-.
dım Sevenler ve Çocuk Esirgeme Kurumu gibi
büyük derneklere başvurmayı tavsiye etmekte
dir. Bu tavsiyeyi, Hıfzı Oğuz Bekata bir muva
zaa olarak tavsif etmek istiyorsa bu son derece
çirkin bir iftiradan 'başka hir şey olamaz. Ni
tekim, bu hususta son derece muztar durumdaki
şahıslar için birçok Kabine arkadaşlarımdan ve
milletvekillerinden vâki taleplere karşı verdiğim
cevap, sosyal yardım imkânları olan derneklere
müracaat tavsiyesinden ibaret olmuştur.
Şimdi Hıfzı Oğuz'u ispata davet ediyorum.
Yardım alan şahıslar arasında bir tek akrabam
imevcuüea ben yalnız bakanlıktan değil milletve- I

Av. Ali Karahan, iki yıldan beri Siverek
Kültür Derneği Başkanıdır. Şahsı hakkında
eski İçişleri (Bakanının yaptığı gayet ağır ittiham ve isnatların iç yüzü, Ali Karahan'in
gazetelerde çıkan beyanatında bildirdiği gibi
Bekata, 'hakkında açılan iftira ve tazminat dâ
vası 'görüldüğü zaman ve Adalet marifetiyle
anlaşılacaktır,
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Ali Karahan'ıh şahsına, yardım yapmamız
elbette bahis konusu olamaz. !Bıı ikadar gay
ri ciddî 'bir iddia, ancak kasıtlı 'bir iftira ola
rak tavsif edilmeye lâyıktır. 'Eski İçişleri 'Ba
kanının emrinde mülkiyet müfettişleri vardı.
Meseleyi inceden inceye tetkik ettirmesi müm
kün iken 'bunu yapmayıp (hiçbir mesnedi olmıyan bir iddia ile bu mukaddes kürsüye çıkarak
konuşabilmek cidden teessüfe şayan ve 'hafif
bir harekettir.
Bu 'bir ihbardır. Halen iş başında bulunan
Sayın içişleri ve Maliye «Bakanlarını vazifeye
davet ediyorum. Lütfen Derneğin ve ıSosyal
Hizmetler 'Umum Müdürlüğünün kayıtlarını
tetkik ve tahkik ettirsinler, gerçeği Türk umu
mi efkârına 'süraitıl'e bildirsinler.
Eski içişleri Bakanının Bakanlık vazifesindeyken ileri sürdüğü, fakat yapmadığı bu va
zifesini (Sağlık Bakanlığı olarak toiz yapalım.
Sosyal Hizmetler Umum 'Müdürlüğümüzün
kayıtlarında şu''bilgiler vardır:
(Siverek 'Kültür Derneği)
(Siverek 'Kültür Derneği
Başkanlığının
'5 . 12 . 1961 .gün ve 43 sayılı dosyada mevcut
dilekçesi ile Bakanlığımıza müracaatı üzerine
ilgili 'daire tarafından 6 . 12 . 19161 gün ve 73154
sayılı yazı ile derneğe sosyal yardım fonunun
tevziine esas teşkil ed'eeek soru cetvelleri gön
derilerek doldurulması istenmiştir. Ankara
Anaf ar talar Caddesi Ticaret Han kat 5 No. 39
adresinde bulunan Dernek 'Genel Başkanı Cum
huriyet Senatosu Üyesi Vasfı Gerger imzası ile
doldurulup 'gönderilen formüller ile faaliyet ve
muhaseibe raporları alınmıştır.
Bakanlığımızca yapılan inceleme sonunda
derneğe yardım yapılması kararlaştırılarak ev
velâ zaruri ihtiyaçları için 7 . 3 . 1962 tarih
ve 2Jlt01 sayılı yazı ile '500 lira yardım yapıldığı
dernek adresine bildirilmiş ve 12 . 3 . 1:9(6(2 ta
rihinde 2<T$8 sayılı yazı ile (Türkiye 'Cumhuri
yeti Ziraat (Bankası Ankara Merkez Şubesine
talimat verilmiştir. Ziraat. (Bankası tarafından
Siverek 'Kültür Derneğinin 'Türkiye -Garanti
Bankası Cebeci Şubesindeki '2197 numaralı he
sabına paranın aktarıldığı 22 . 3 . 1962 tarihin
de'Bakanlığa bildirilmiştir.
Dernek ihtiyaçlarının karşılanması için iste
nen 5-000 liralık yardım uygun görülerek
15 . 10 . 1962 tarih ve 5885 sayılı yazı ile Tür-
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kiye Cumhuriyeti Ziraat iBank ası Ankara. Mer
kez Şubesine talimat verilmiş ve 18 . 10 . 1962
tarih ve 595(2 sayılı yazı ile dWnek adresine
bildirilmiştir. Paranın derneğin Garanti Ban
kasındaki 2197 numaralı hesaibına aktarıldığı
Ziraat. Bankasının 6 . 11 . 1902 sayılı dekontu
ile bildirilmiştir.
Daiha ısonra idare heyetinde yapılan değişik
lik üzerine tekrar- müracaat eden ve formülleri
ni dolduran derneğin beyanları ile tasdikli
1961 - 1962 kati hesap raporlarının incelenme
si üzerine 10 000 liralık yardım yapılması uy
gun görülerek keyfiyet derneğe 'bildirilmiş ve
paranın ödenmesi için Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasına '2İ6 . 12 . 1062 tarih ve 7958 sa
yılı yazı ite talimat verilmiştir. Dernek Baş
kanı Avukat Ali Karahan'ın Ankara Birinci
Noterliğinden tasdikli 27 . 12 . 1916(2 tarih ve
37526 numaralı imza sirküleri ile 10 000 liranınalındığı 'Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
Ankara Merkez Şubesinin 2(8 .12 .191612 tarihli
dekontu ile .bildirilmiştir. Bu suretle bu der
neğe 1902 yılında ceman 15 500 lira yardım ya
pılmıştır.
1963 yılında derneğin faaliyet programı ve
•tasdikli 'bütçesi Bakanlığımıza bildirilerek yar
dım isteğinde bulunulmuştur. Fakir 'öğrenci
lere yardım, yurt açmak ve mahallî folkloru ta
nıtmak ıgayesi ile faaliyetlerini genişleten der
neğin 1963 yılı bütçesine göre 25 000 (liralık
yardım yapılması uygun g'örüimüş ve paranın
ödenmesi için 24 . 4 . 1963 tarihinde 2'6>S4 tsayılı
talimat 'Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
Ankara Merkez Şubesine gönderilmiş ve key
fiyet dernek adresine bildirilmiştir.
Banka taraf id an paranın Dernek (Başkanı
Avukat Ali Karanan'a noterlikten tasdikli sir
küler gereğince ödendiği 26 . 4 . 196(3 tarihli
dekontla 'bildirilmiştir.
işte ,S ayın Bekata'nın şahıslara yapılan yar
dım diye vasıflandırdığı ve fakat kendilerinin
zannettiği gibi şahıslara değil, derneklere ya^
pil an ve tamam'eın mevzuata, uygun 'bir şekilde
cereyan eden sosyal yardımlardan birisi de
budur.
Derneğin kayıt ve hesapları yetkililer ta
rafından her zaman tetkik ve iddiaların haki
k a t ile irtibatı iher zaman tesbit olunahilir. Ay
rıca Siverek Kültür Derneği idare Kurulundan
aldığımız yazı; vesikalara, istinaden sarfiyat
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cetveli ve îş Bankasından alınan hesap hulâsa
sını okuyorum. Bu berrak hesaplar 'karşısında
Hıfzı Oğuz 'Bekata bilmem halâ ittihamlarında
ısrar edebilecek midir?
Siverek
Kültür Derneği Genel
Başkanlığı
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına
Ankara
Bakanlığınız tarafından 1961 , 1902 - 1963
yıllarında 4 defa yapılan yardımların yekûnu
'40 bin '500 liradır. Bu paranın 5 '500 lirası eski
Başkanımız Urfa Senatörü Vasfi Gerger 'zama
nında yapılmış/ geri kalan !36 000 lirası da yem Başkanımız Ankara Barosu Avukatlarından
Ali Karahan 'zamanında yapılmıştır.
Bu yardımlar her defasında derneğimizin
idare heyetinin yetkili kıldığı şahıslar tarafın
dan alınmış ve derlhal ,aynı günde derneğimi
zin îş Bankası Emek Şubesi 15 nolu hesabına
demek adına yatırılmıştır. iBjı anda Garanti
Bankası 'Cebeci Şubesi 12197 hesap numarasında
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derneğimizin 1 '200 lirası iş IBan'kası Emek Şu'besi hesabımızda 31 hin 655 lira bulunimaiktadır. Bakanlığınızdan aldığımız yardımlar der
neğin ihtiyacı alan mefruşat ve -malzeme, üni
versitede okuyan 10 fakir öğrenciye ayda T5
şer liradan altı ay devamlı yardım ve dernek
ıbinası kirasına 'harcanmıştır. Hesabımız ilişik
teki listede ıgösterilmiş olup 'her kalemin ve
her sarfiyatın faturası mevcuttur. Kayıtları
mız Bakanlığınızın veyalhut yetkili bir şahsın
tetkikine her •zaman açıktır. Paranın kötü
amaçlarla ve demeğimizin başkanının şahsına
Verildiği yolundaki iddiayı teessür ve nefretle
reddederiz.
Siverek: Kültür Derneği! '2 nci Başkanı
Âbbas Izol
imza
Genel Sekreter
Muhasip Üye
Şelpnuz özkaynak
Hamdi Ayaz
imza
imza
Üye
• Üye
Mehmet Sağer
Fahri Aytaç
imza
İmza

Siverek
KiiM&r Derneği Geînel
Başkanlığı

4.2

Siverek Kültür Derneğinin giderleri
Lira

K.

2 200
620;
125,
897
101
3 ÖOÖ
4ÖÜ
500
150

00
00
00
00
ÖÖ
00
00
00
CO

C i n-s i
Yıllık kira bedeli
Siverek tanışma çayı
Soba ve borular
Radyo, pikap ve hoparlör
;
Kömür ve odun
10 fakir öğrenciye ayda 75 er liradan 4 aylık yardım
10 sandalye bir masa, karar ve âza defteri, kırtasiye ve saire
Müteferrik masraflar
Badana ve temizlik

7 998 Û0 Yekûn sarfiyat
Bankada mevcut mevduatımız
32fâ&> 00 Bankada halen mevcut mevduat
7993 00 Sarfiyatımız
40848

00 Netice bilanço
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Kayıt ve banka defterleHmize' uygun olup sarf evrakı dosyalarımızda olduğu arz olunur.
Siverek Kültür Derneği
îkinei Başkanı
Âbbas Izol
(îmza)

Muhasip
Üye
Hamdi Ayaz
(îmza)

Genel Sekreter
Şeyhimiz özkaynak
(İmza)

Üye
Mehmet Sağer
(îmza)

•

Üye
Fahri Aykaç
(îmza)

. ',

Türkiye iş Bankası A. Ş.
Merkez Ankara
Siverek Kültür Derneği Başkanlığına
Emek, 19.10.1963
Ankara
Bugünkü şifahi talimatınız üzerine nezdimizdeki F/15 numaralı hesabınızın açıldığı günden
itibaren bugüne kadarki hareketini gösteren müfredatı aşağıda arz ediyoruz.
Saygılarımızla.
. T*
Türkiye îş Bankası A. Ş.
Emek Şubesi
B. Kaya
T: Uluğ
(îmza)
(îmza)
Müfredatı

jÇekilen

28 .12 . 1962 de açılış dol. yatan
1 7 . 1 . 1963 çekilen çek
18 . 2 . 1963 çekilen çek
26 . 4 . 1963 yatan
5 . 6 . 3963 çekilen çek
'
29 . 6 . .1963 faiz safisi
\9 .10 . 1963 çekilen çek
, (Son bakiye otuzbirbin altıyüz TL. 55/00 dır.)
Tunceli Kültür Derneği
Üniversite öğrencilerine yardım yapmak
amaciyle kurulmuş olan Ankara'daki Tunceli
Kültür Derneğine yardım yapılması dileğini
havi ve adı geçen Dernek Başkanı Nihat Saltık
imzasiyle Bakanlığımıza 27'. 8 . 1962 tarihinde
verilen dilekçe üzerine, Derneğe soru kâğıtla
rımız verilmiş ve bu kâğıtlar Derneğin yetkili
leri tarafından doldurularak imzalanıp* mühür
lendikten sonra Bakanlığımıza iade edilmiştir.
Yapılan inceleme sonunda, Derneğin faali
yeti ve amacı uygun görülerek kendilerine
10 000 liralık bir yardım yapılması karar altına
alınmış ve bu paranın Derneğin yetkililerine
ödenmesi Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası

Yatan
9 500

1 000

Bak;ye
—

—

1 000 —

25 000 —

1 000 —

203

55

9 5Ö§

8
7
32
31
31
31

506
50C
50C
500
70â
6(3

—

—
—
-'—
55
55

100 —
Ankara Merkez Şubesi Müdürlüğüne 1$ Eylül
1962 gün ve 5405 sayılı yazımızla bildirilmiştir.
Adı geçen bankadan alman 14 . 9 . 1^62 gün
ve 69097 sayılı dekontla bu paranın Tunceli
Kültür Derneğinin bankalarındaki hesabına ak
tarıldığı bildirilmiştir.
'
Konuşmalarım arasında birçok def«lar tek
rarladığım gibi Bakanlığımızca hiçfeir şahıa
yardım yapılmadığı gibi Tunceli KültüV Dene
ğine yapılan yardım da her hangi bir şahsa teğil, Derneğe yapılmıştır. Hele Bekata'nm idlia
ettiği gibi bu yardımın ve bu Derneğin \ li
Alagöl ile hiçbir ilgisi yoktur. Zira Ali Alaröl
İstanbul'da bir öğrencidir ve Ankara'daki Tnceli Kültür Derneğinin bize verdiği ve dosamızda bulunan îdare Heyeti üyeleri listeside
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ismi mevcut değildir. Size şimdi bu Derneğin
İdare Heyeti üyelerini okuyorum :
Başkan : Nihat Saltık
Bankacı
Başkanvekili : Rıza Can
Öğrenci
Muhasip : Hasan Kocademir
öğrenci
Veznedar : Süleyman Yeter
öğrenci
Üye : Hüseyin Yıldırım
Öğrenci
Üye : Şükrü Çelik
Esnaf
İlâç konusundaki ithamlara geçiyorum :
İlâç konusunda Bakanlığımız hiçbir hususu
prensiplere bağlamadan muallâkta bırakmamış
tır. Bu konu ile ilgili bütün tatbikat, kanun ve
tüzükler çerçevesi içerisinde yürütülmekte, Ba
kanlık yetkisine bırakılan hususlar da katı
prensiplere istinadetm ektedir.
Memleketimize ilâç hammaddesi olarak it
hal edilen bilcümle movat liberasyona tabidir.
Ancak, mahdut bir kısmı tahsisli ithal malları
dır. Bunun haricinde kotada ismen dercedilmemiş olan maddeler için Bakanlık emrinde bir
âcil ihtiyaçlar fonu vardır. Eczanelerde ve fab
rikalarda kullanılan bu gayrimamul maddeler
den maada bir de mamul ilâç, yani. müstahzar"
ithal edilmektedir.
Memleket dâhilinde gerek yerli lâboratuvarlar ye gerekse ecnebi sermaye ile kurulmuş lâbor&tuvarlarm hazırladıkları müstahzarlar 1087
sayılı Kararname hükümlerine göre fiyatlandırümaktadır.
Müstahzar fiyatlarının tekevvününde ham
madde fiyatlarının rol oynaması dolayısiyle Ba
kanlığımız dünya gayrimamul fiyatlarını daima
takifcetmekte ve fiyat tekevvününde asgari fi
yatlara göre işlem yapmaktadır. Asgari fiyat
mevzuunda Bakanlığımız bazan büyük müşkül
lerle, karşılaşmaktadır. Bilhassa araştırma mah
sulü'gayrimamul maddelerin fiyat yüksekliği
yüzünden imalâtçılarla daima ihtilâfa düşülmektedir.
. Bakanlığımız bu konuda bütün aksaklıkların
. müne geçmek için mevzuu tetkik ederek bir
etasa bağlamış, % 100, ile % 300 arasında de
ğişen maddeyi ilk bulan firma ile mütaakıp
fiina fiyatlarını % 30 bir ilk yapma ve aras
tana rüçhaniyeti olarak kabul etmek suretiyle
kaî bir karara bağlamıştır. Bu karar, hem döyiî tasarrufu ve hem de müstahzarların ucuza
m^olması dolayısiyle halka hizmet etmek ba
skınından faydalı sonuçlar vermiştir.
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, Bu prensip kararı,. bilcümle, .gayrimamul
maddeler için istisnasız olarak tatbik edilmek
tedir.
İthal edilen müstahzarlara gelince :
Plânlı çalışma devrine geçildikten sonra it
hal edilecek tıbbi müstahzarlar listeleri aşağıda,
belirtilen esaslar dairesinde hazırlanmaktadır.
* 1. Kota sistemi tatbik edildiğinden beri ay
rılan-tahsise munzam tahsis istenilmemiştir.
2. İthal listeleri plâna paralel olmak ve pi
yasada hiç olmazsa bir senelik istikrarı temin
etmek bakımından 1963 yılı icra plânının 85 nci
sayfasındaki 3 ncü maddesine uygun bir şekil
de, yıllık olarak hazırlanmaktadır.
3. Yerli sanayiin korunması, teşviki ve dö
viz tasarrufu bakımından ithal edilen müstah
zarlara ayrılan döviz, her kota devresinde mü
him miktarlarda düşürülmüştür.
(Zamanıma ait 9 ncu kotada tahsis 2,5 mil
yon dolar 10 ncu kotada" 1,5 milyon dolar ve 11
nei kotada 1 milyon dolara indirilmiştir.)
4. Yerli muadili bulunan mahdut miktarlar
daki ithal malı tıbbi müstahzarlar 1963 yılı icra
plânının 85 nci sayfasındaki 5 nci maddesi ve
Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin ihti
yaç belgesi göz önünde tutularak zarureti tesbit edilen müstahzarların ithaline inhisar etmek
tedir.
İthal listeleri aşağıdaki prensipler dâhilinde
hazırlanmaktadır :
Bakanlık bir evvelki kota listesini Türk Ec
zacıları Birliği Merkez Heyetine gönderir. Bir
lik dört meslek teşekkülünden (Eczane sahip
leri Cemiyeti, Lâboratuvarcılar Cemiyeti, Depo
cular Cemiyeti, İthalâtçılar Cemiyeti) memleke
tin ihtiyacını karşılamak, stoklar nazarı itibara
alınmak, günün ihtiyaçları göz önünde tutul
mak, yerli imalât takibedilmek ve halk ve he
kimin İsrarla aradığı kalemlere de yer verilmek
suretiyle mütalâalarını toplar.
Meslek teşekküllerinin birleştikleri kalemleri
ayırarak ihtilâfa düştükleri kalemleri karara
bağlamak için yine mezkûr teşekküllerin mü
messillerini Merkez Heyetinde toplıyarak ekse
riyet ile alınmış kararı evvelce müttefikan ka
bul edilen kalemlerle tevhidederek ve kendi mü
talâasını da ilâve ederek Bakanlığa sunar:
Bu liste Bakanlıkta daha evvelki kota liste
siyle beraber Bakanın teşkil edeceği ilmî ve
meslekî müşavir heyete havale edilir. Kota im-
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kânlarına göre nihai liste tanzim edilerek Ba
kanlıkça onaylandıktan sonra mevkii tatbika
konur. Bu listelerde müstahzarlar gerek sayı ve
gerekse çeşit bakımından daima değişmektedir.
Meselâ altıncı kotada komisyonun ithalini ka
bul ettiği 270 kalem mevcudolup 203 adedi ta
hakkuk etmiş 67 adedi stokun bulunması dolayısiyle ithalâtçıları tarafından ithalinden sarfı
nazar edilmiştir. 7 nci kota listelerinin kanuni
müddet içerisinde hazırlanamaması dolayısiyle
tahakkuk etmemiştir. 8 nci kota komisyon ka
rarma göre 7 ncî kotanın aynı olarak tatbik
edilmiş ohıp 210 kalemdir. Buna vâki itirazlar
üzerine Bakanlıkça 14 kalem daha ilâve edile
rek 224 kaleme çıkarılmıştır.
9 ncu kota, zamanıma ait ilk kotadır. 165
kalem olup 151 kalemi tahakkuk etmiştir. Yu
karda bahsedilen prensipler dâhilinde ve bütün
formaliteleri tamamlanarak tarafımdan kuru
lan ve Genel Müdürün Başkanlığında Prof. Dr.
Nusret Karasu, Prof. Zafer Paykoç, Prof. Şükrü
Kaymakçalan, Dr. İhsan Aksan (Ankara'da bu
lunması dolayısiyle Başhekimin- tavzif ettiği Dr.
Galip Inankur iştirak etmemiştir.) Dr. Muzaffer
Sander, Dr. Suat Orbay, Dr. Sedat Yürükoğlu,
Eczacı Abdi Ağabeyoğlu, Eczacı Necdet Taner
İthalâtçılar Cemiyetinden İbrahim Aslan ve Ali
Rıza Şahenk'ten müteşekkil komisyonda ince
lenen liste zamanın ihtiyacına göre ve 7 nci ko
tanın tahakkuk etmemesi dolayısiyle tükenmiş
olan stoklardan dolayı ve müttefikan 267 ka
lem olarak tesbit edilmiştir. (Bu toplantıda
Prof. Şükrü Kaymakçalan ile Dr. Sedat Yörükoğlu başka bir toplantıda bulunmalarından do
layı iştirak edememişlerdir.)
Bu listeye vâki itirazlar üzerine, komisyona
iştirak edememiş üyelerin de iştirakini temin
maksadiyle, ikinci defa davet edilen Merkez
Heyeti Başkanı Prof. Selâhattin Tandal ile
Gülhane Tıp Akademisinden Prof. Selâhattin
Doğulu'nun da ilâvesiyle liste o zamanın Müs
teşarı Dr. Alâeddin Erkmen'in Başkanlığında
yeniden tetkik ettirilmiştir. (Prof. Dr. Nusret
Karasu 'İzmir'de bulunması dolayısiyle iştirak
edememiştir.)
Netice olarak bu ikinci komisyon listeyi 165
kalem olarak değiştirmiştir. Yalnız bu komis
yona iştirak edenlerden 5 kişi karara müstenkif
kalmış ve birinci komisyona iştirak ederek lis-
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teyi 267 kalem olarak kabul ve imza eden dört
üye bu defa 165 kalemlik listeyi de kabul ve im
za etmişlerdir.
Bu liste tarafımdan onaylanarak yâni 165
kalemlik liste, Merkez Heyeti vasıtasiyle gere
ğinin icrası için ithalâtçılar cemiyetine tebliğ
edilmiştir.
Bunun üzerine gazetelere kadar intikal eden
ve başta Başbakan olmak üzere Senato ve Mec
lis başkanlıklarına, Devlet Bakanı ve Başbakan
yardımcılarına, senato ve meclis sağlık encüme
ni başkanlıklarına ve şahsıma çekilen telgraflar
ve Merkez Heyetinin bu listenin memleket ihti
yacını karşılamaktan uzak bulunduğuna dair
yazıları üzerine itaalâtçılar cemiyeti mesul mü
messillerinin vâki müracaatları ile 51 kalem
müstahzarın hâlen memleketimizde birkaç sene
lik ihtiyaca kâfi gelecek miktarda stokunun
mevcut olduğu, hiç olmazsa bu 51 kalem ilâç
yerine birinci komisyonda kabul ve Merkez
Heyetinin de uygun bulduğu listeden bu sayıda
müstahzarın yer değiştirmek suretiyle ithaline
müsaade talebinde. bulunmaları ve birinci ko
misyondaki ittifakı araya mukabil ikinci* ko
misyondaki durumu nazarı itibara alarak mem
leket ihtiyacını kaşrılamak ve yok yere bir ilâç
darlığına meydan vermemek amaciyle teklif
edilen değişiklik haklı görülerek onaylanmıştır.
Bu liste 151 kalem olarak tahakkuk ettiril
miştir. Bu kotanın tahsisi, 2,5 milyon dokrdır.
10 uncu kota zamanıma ait olup ithal liste
lerini yıllık olması prensibinden dolayı 9 r.iıeu
kota listesine, birkaç müstesna, sadık kal nmıs,
yalnız son buluşlar dolayısiyle ruhsatı yeni alı
nan müstahzarların ilâvesi uygun gjrülerok .190
kaleni olarak çok geniş bir komisyon tarafın
dan tetkik ettirilmek suretiyle onaylanmıştır.
Bu ithal listesi de 105 kalem olarak tahak
kuk ettirilmiş olup tahsisi .1,5 milyon dolar idi.
Bu arada 9 uncu kotada yer almış olup ı0
uncu kotaya da otor.ıatikman girmesi icabedm
bâzı kalemler benzerlerinin memlekette. yaulnajfa başlanmış olması ve bir kısmının da r:anhasıran 9 uncu kotada ithalinin, komisyonce uy
gun görülmüş bulunması dolayısiyle 10 ıncu
kota listesinden çıkarılmıştır.
11 nci kota listeleri henüz hazırlanma saf
hasına gelmemiş olup bu kota için verilen tah
sis bir milyon dolardır.
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Hulâsa 'olarak görülüyor ki, 6 ncı kotadan
itibaren listelerde yer alan müstahzar sayısı za
manın ihtiyacına göre daima değişmektedir. Sırasiyle 270, 224, 165, 185 olarak uygulanmış! 1 r.
Bunların son ikisi zamanıma aittir. Keza altıncı
kotadan itibaren 2,5 milyon, 2,5 milyon, 2 mil
yon, 2,5 milyon, 1,5 milyon, 1 milyon dolarlık
tahsisler yapılmıştır.
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yapılmış olduğu iddiası yukardaki izahattan
anlaşılacağı üzere gayrivârittir. Bakanlık hiç
bir firmaya re'sen tahsis yapmamıştır. Mezkûr
ilâcın çok •aranmakta olduğu, ithal edilmediği
zamanlarda hariçten 30 dolarlık 'serbest mal
getirmek imkânlarından istifade ederek fahiş
fiyatlarla teminine çalışıldığı ve bu yüzden dö
viz kaybı olduğu gö>z önünde tutularak Türk
Eczacılar Birliği Merkez Heyetinin de ikinci
komisyonun kabul ettiği ilâçların ihtiyacı karşılıyamıyacağı mütalâasında bulunarak ilâvesini
istediği 40 kalem müstahzar arasında mevcudolduğu görülmekle ithali uygun bulunmuştur.

10 ve 11 nci kotalarda 1,5 ve 1 milyona in
dirilmiştir. Görülüyor ki bütün işler bir pren
sip dahilinde ve tamamen plâna uygun olarak
döviz tasarrufu yapılmış olup listelerdeki müs
tahzar, sayıları da iddia edildiği gibi değildir.
10 bin liralık rüşvet teklifi dedikodusunun
Muhterem arkadaşlar, bu izahatımdan açık
mahiyetinin, 1961 yılına ait olduğunu iki gün j
ça anlaşıldığı gibi ilâç meselelerimiz benim za
evvel Bakanlıkta yaptığını soruşturmalardan j
manımda prensiplere ciddî ve ilmî tetkiklere
öğrenmiş bulunuyorum. Rüşvet teklifine muha- i
ve gerçek ihtiyaçlara uygun olarak yürütülmüş,
tap olduğu söylenen ve hâlen Samsun Saflık
aksaklıklar önlenerek, eskiden mevcut dediko
Müdürü olan eski Müsteşar Muavininden resmî
dular bertaraif edilmiştir.
veya hususî bir ihbar ve şikâyet bana intikal
Bekata'ya, ilâç suiistimali var, diye kasıtlı
etmemiştir.
haberi verenin, ismi etrafında birçok şaibe do
iSöylentller her esasa istinadediyorsa muha
laştığı için Bakanlıktan uzaklaştırdığım gün,
taplarının veya Sayın Bekata'nm meseleyi sav
herkesin beni tebrik ettiği, hangi şantajcı şa
cılığa intikal ettirmeleri uygun olur.
hıs olduğunu biliyorum.
Yalnız 10 bin dolarlık ithal müsaadesi için
Sokaktan toplıyarak eteklerine doldurduğu;
10 bin liralık rüşvet teklif edildiği beyan olu
taş, çamur, teızek cinainden ne varsa üstüme
nan bir ilâcın 9 nen kotada yer alması hususu
fırlatan Bekata, iyice bilsin ki, Azizoğlu ismi
nu izah edeceğim.
Şahsi menfaatlere karıştırılacak adam değildir.
Tahsisler doğrudan doğruya ve topyekûn
iddialarını ispat edemediği takdirde Bekata
olarak ithalâttılar Cemiyetine gönderilir. Ce
yalnız mahvolmakla kalmıyacak aynı zamanda
miyet ilâcın tekabül ettiği ihtiyaç nisbeti ve
mel'un olacaktır.
döviz imkânları içerisinde üyeleri arasında tak
sim ve tevzi yapar. Burada Bakanlığın bir mü
Bozacılık Umum Müdürü, Sandoz Fabrikası
dahalesi bahis konusu olamaz. Bu izahattan
tarafından Almanya'da Mün'ster şehrinde yapı
anlaşılacağı üzere Bakanlık hiçbir suretle ve
lacak 23 ncü B'eynelmilel Eczacılık Kongre
hiçbir kimseye re'sen bir tahsis yapmış değil
sine resmen çağırılmış olup bu vesile ile de
dir. Saniyen 39 bin dolar tahsis yapıldığı be
Sandoz Fabrikasının Almanya'da kurmuş oldu
yan edilen ilâcın ithal listesine yukarda bah
ğa ilâç fabrikasını da ziyareti arzu edilmiştir.
si geçen birinci komisyonda bundan böyle mem
iddia edildiği gibi bu davet ithalâtçı bir firma
lekette imal edileceği bildirilmesi ve muadili
dan değil, doğrudan doğruya bir fabrikadan
nin de 'bulunmaması dolayısiyle yalnız 9 neu
yapılmıştır. Ve şimdiye kadar bu şekilde bir
kotadan ithalinin uygun görülmüş olmasından
çok vazifeliler kendi mevzuları ile ilgili davet
dır. Nitekim komisyonun hu kararma uyula
lere icabet etmeleri, birçok, müessese ve Ba
rak 10 neu kota listesinden Bakanlığımızca çı
kanlıklar bünyesinde vâki olmakta ve aksi
kartılmış bulunmaktadır.
sabit olmadıkça, bunu bir menfaatlenmenin ifa
desi saymak uluorta bir suçlama kasdından
Mezkûr ilâcın memlekette yapılması için
başka bir şeye delâlet edemez.
12 , 9 .1963 tarihinde müracaati yapılmış ve
Bekata'nın bir diğer isnadı da (Benim Di
rahsat için muameleye alınmıştır.
yarbakır'daki ecza depomun büyük borçlarla
Bundan başka olarak diğer bir müstahzara
tasfiye haline girdiği, bu konu ile memnu ilâcda Bakanlıkça re'sen 79 hin dolarlık bir tahsis
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ların ithaline birden izin verilme işi de birbi
rine bağlanmaktadır.) diyor.
1957 - 1961 yılları arasında Diyarbakır'da
açtığım ecza deposunu 1961 seçimlerinde tek
rar milletvekili seçilmem üzerine bir şahsa ol
duğu gibi devrettim. Bu devir sonunda ithalât
çılıkla ilgisi olmıyan yerli bir ilâç fabrikası ile
10 bin lira civarında bir tek alacak ihtilâf ımuz
kaldı. Bu fabrikaya ait ilâçları daha evvel ge
ri çevirdiğim halde ellerindeki bonolarımı iade
etmediler ve icraya verdiler. Kanaatimce tama
men haksız olan bu talepleri, icra tarafından
kabul edilerek iki bonodan bir tanesi tamamen
tahsil, diğeri de Millet Meclisi Muhasebesine
tevdi edilerek her üç ayda bir 1 500 lira maa
şımdan kesilerek ödenmeye başlanmıştır. Bu
işle alâkalı başka bir borcum da yoktur.
'Eğer ben şahsi meseleleri ile Devlet otorite
sini karıştıran bir ins'an olsaydım bugün de
faaliyet halinde bulunan bu ilâç fabrikası maa
şıma haciz koydurmak cesaretini elbette gös
teremezdi. Bu küçük hesaplar bu mukaddes
.kürsüye getirilecek cinsten değildir.
* Muhterem arkadaşlar, C. H. P. Grupunun
Bekata hakkında gensoru ve genel görüşme
açılması toplantısında cereyan eden müzakere
lerde hemen bütün Türk Matbuatında Hıfzı
Oğuz'un benim hakkımda kürtçülük cereyan
ları ile tehlikeli alâkalarım bulunduğunu ifade
ettiği yazıldı. Evvelâ İçişleri Bakan Vekili Sa
yın Pirimççioğlu ve geçen "toplantıda bizzat Be
kata, bu haberi yüksek huzurunuzda tekzibettiler. Bekata'nın 'soruşturma önergesinde de
böyle bir şey yok.
Fakat bu tekziplere rağmen Sayın Bekata
huzurunuzdaki konuşmalarında, uzun uzun Tür
kiye'deki kürtçülük hâdiselerine ismi karışmış
şahıslardan bahsederek ve bunlardan bir kısmı
ile benim aramda irtibatlar kurmak gayreti için
dedir. Misal olarak .gösterdiği bir şahıs da ha
len mevkuflar arasında bulunan Musa Anter'dir. Komünist bir kürteü olduğunu söylediği
bu şahsı, benim Diyarbakır'daki ecza depomun
mutemedi ve Doğu ile temasa memur bir mü
messilim imiş.
1957 seçimlerinde Hürriyet Partisi adayı
olarak seçimi kaybettikten sonra Ankara'dan
Diyarbakır'a naklihane ettim. Orada bir ecza
deposu açarak ilâç ticareti ile meşgul oldum.
Tarihini kati olarak hatırlıyamadığım, ga-
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liba 19&8 yılında, Musa Anter denen şahıs Di
yarbakır'da gazetecilik yapıyordu. Bir gün
bana gelerek maddi bakımdan çok sıkıntı için
de olduğunu, muvakkaten de olsa kendisine bir
iş vermemi rica etti. O sırada da ecza depomda
elemana ihtiyacım vardı. Kendisini 500 lira ay
lıkla kâtip olarak aldum.
Çalışmalarından ve tutumundan memnun
kalmadığım için kısa bir müddet sonra (galiba
4 - 5 ay sonra) işine nihayet verdim. İstanbul'a
gitti.
Bir yıl sonra 1959 da kürtçülükten tevıcif edi
len 49 kişi ile birlikte bu Musa Anter'in de tev
kif edildiğini duyduk.
Ticaret işlerinde düzünelerle kâtip ve memur
çalıştırdım. Eğer bunların hepsinin efalinden
H. Oğuz Beyin mantık silsilesine göre mesul
görülürsem o zaman hakikaten işin içinden çık
mak imkansızlaşır.
O; 49 ların bir kısmının kardeşi yakın akra
baları bugüne kadar C. H. P. nin kilit mevkile
rinde yerlerini muhafaza etmektedirler. Şimdi
benim de kalkıp bu kimseler ve C. H. P. aleyhi
ne bu durumu istismar etmem ahlâJkLbir hareket
olur mu? 'Elbette olmaz..
Muhterem arkadaşlar,
>
Sayın Bekata'nın hücumlarındaki mühim pa
sajlardan biri de şudur :
(Birçok köylere sahip ağalara karşıyım, mütegallibeye karşıyım) bittabi buradaki ima da
banadır.
Bunun da hesabını vereyim, 1332 yılında ben
altı aylık iken vefat eden pederim Hacı Hadım'
dan bana kalan miras 20 bin dönüm toprak, 5
dükkân, bir ev ve bir miktar para ve eşyadır.
1957 yılma kadar tasarrufumda bulunan ve
tamamen tapulu olan bu toprakların 16 bin dö
nümü 1957 yılında yalnız bana tatbik edilen, hu
susi bir rejimle, ölçü fazlası adı verilerek ve tek
kuruş bedel ödenmeden elimden alındı. Alnımı
dahi buruşturmadım. Ne yapalım politikaya anı
lanlar onun böyle ağır risklerine de katlanırlar
dedim.
Mal beyannamesinde resmen Devlete bildir
diğim servetimi Hıfzı Oğuz Bekata'nmki ile de
ğişmeye razıyım. Siz de razı mısınız Hıfzı Oğuz
Beyefendi?. (Gülüşmeler, bravo sesleri) Mütegallibelik.durumuna gelince Tıp Fakültesini bi
tirdikten ve askerlik vazifemi de ifa ettikten
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sonra 1945 yılında memleketim olan Silvan'a
yeıleştim. 1950 ye kadar orada "serbest icrai ta
babet ve belediye başkanlığı yaptım. 1950 - 1957
arası milletvekili, 1957 - 1961 arası Diyarbakır'da ecza depocusu, 1961 den beri de aranızdayım.
Çiftliğime çok kere senede ancak birkaç saat
uğrayabiliyorıım.
Böyle bir hal ve durum içinde bulunan bir
adamın tegallüp yapmaya imkân ve zamanı olabilir m i l
Kaldıki benim mütegallibe mi, yoksa insanlara hadim bir şahıs mı olduğumu, memleketi
mize bir seyahat lütfedip, hakiki durumu Öğren
diği zaman H. O. Bekata bilmem özür. dileyecek
midir?.
- Muhterem arkadaşlarını;
Sayın Bekata bu pasajında aynı zamanda
Doğulu masum vatandaşları kendi siyasi emellerine alet ettiğim iddiasındadır. Hertürlü istismardan daima nefret ettiğim ve bu yolda bir in
san olmadığımın bu-çatı altında da pek çok şahidi vardır. Yalnız benim de bu daha da birta
kım iddialarım ve ideallerim bulunduğunu bu
vesile ile açıklamak mecburiyetindeyim.
Ben, şu kanaatteyim ki, bugüne kadar Doğu
bölgemiz, hakkında takibolunan politika ve ida
re tarzı tamamen yanlıştır. Büyük hatalar yapıl
mıştır ve yapılmaktadır. Hakiki Türklerden iba
ret olan bu vatanperver fedakâr ve kahraman
vatandaşlarımıza tatbik olunan muamele millet
çe kaynaşmamızı engellemekte ve kütleler adeta
zorla birbirinden uzaklaştırılmaktadır. Bu yanlış gidişi görmek ve süratle doğru yola yöneltmek lâzımdır.
Ortada bir maraz hâsıl olmuşsa, bunun tedavi çaresi jandarma dipçiği değil; sosyal, kültürel, ekonomik ve moral tedbirler olmalıdır.
1 Ekim 1963 tarihli Form dergisinde Sayın
Osman Okyar :
' (5 yıllık Kalkınma Plânı çerçevesinde Doğu
için ayrı bir bölge kalkınma plânının zarureti vardır.) tezini ilmî bir görüşle savunurken hiçbiı vic
dan sahibi Osman Okyar için bölgecilik yapıyor
diyemez.
Aynı kanaatte .olan, aynı şeyleri yıllardan
heri söylediği içindir ki, Yusuf Azizoğlu böl ge
çi olarak damgalanmıştır.
Azizoğlu'nun müdafaa ettiği bu tezi, Bekata
''•'ve onun zihniyetinde olan bir kısım insanlar teh-
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I likeli olarak ilân etmektedirler. Bu çok yanlış
bir anlayıştır, büyük haksızlıktır.
Muhterem arkadaşlar;
I
Sayın Bekata ithamlarının bir yerinde, Sayın
Talât Asal'm şahadetine iltica etmek zorunda
I kalıyor.
I
Bulvar Palastaki bir konuşmamızda ben Ta
I
lât Asal'a «25 kişilik bir grupla da çalışabilece
I
ğini» söylemekle bölgecilik zihniyetimi göster
I
mişim.
I
Sayın Talât Asalla aramızda geçen konuş
manın içyüzü şudur : •
Talât Asal «Memleketin içinde bulunduğu
şartlar, şartlar diyerek partiyi ha çekingen tu
tumunuzla dağıtıyorsunuz. 100 kişilik grupumuz yakında 25 e inecektir. Doğulu arkadaşla
rım
da senin kanaatinde değildirler. Asfalt ıslak
I
I olduğu yerlerde araba yavaş sürülebilir. Fakat
] kuru yerlerde derhal gaza basmak lâzımdır. Ak
si takdirde hiçbir netice elde edemeyiz.» di
Vig|p$İ$
I yordu.
Ben de : «Bize düşen vazife herşeyden evvel
I rejimi kurtarmaktır. Bu yolda tutumumuz par
I tiyi zayıflatabilir, fakat hiçbir zaman dağıtmaz.
Bu memlekette idealist insanlar da vardır. Bize
I
yakışanı inandığımız istikamette yürütmektir.
25 kişilik imanlı bir grupla da bu Parlâmento
içinde bu millete faydalı hizmetler görmek ve
söz sahibi olmak mümkündür.» demiştim. (Sağ
dan bravo sesleri)
I
I
I
I
I
I
I

Talât Asal'la Y. T. P. idarecileri arasında
iki seneden beri sürüp giden çekişmenin bu söy
lediklerimden ibaret olan sebeplerini, yalnız
Y. T. P. Grupu. mensupları değil, bütün Türk
efkârı umumiyesi bilmektedir.
Temiz ve yapıcı bir zihniyetle müdafaa etti
ğim bir görüşün böylesine tahrif ve soysuzlaştırılması gerçekten benim için elem vericidir.

Muhterem arkadaşlarım;
Sayın Bekata benim bu kürsüden yaptığım
I açıklamanın bir maddesine de rakamlar vererek
tekzip ediyor. Bekata'nm söyledikleri şunlardır:
(Kırıkkale'de Verem tesisleri ve hastane yaptır
ma Derneği gibi eski bir dernek vardır. 1959
dan beri faaliyettedir. Bir hayli de para topla
mış. Azizoğlu bu hastane derneğine 1963 yılında
yalnız 11 bin lira yardım yapmıştır. 600 bin lira
değil). Çünkü ben beyanatımda 600 bin lira de
| miştim.
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Ne kadar boş, ne kadar gayriciddî iddialar
'haysiyetlerini tahribetmıe 'teşebbüs ve siuibunlar. Sağlık Bakanlığının resmî kayıtlarını . kastleri 'bir sıoh bulabilir. (Sağdan bravo ses
okuyorum :
leri ve alkışlar.)
Kırıkkale'de bir hastane yapmak üzere
Aksi 'halde bir Bakanlık (Sandalyesinin el
kurulmuş bulunan «Kırıkkale verem savaş te
den gitmesi hırsı içinde, .gözü dönen Bıekasisleri ve Hastane Yaptırma Derneği»ne Ba
talar; bu vatanın sathımda aylarca sürüp gi
kanlığımız tarafından şimdiye kadar 1960
den şüpheler, inkisarlar ve keşmekeşler ya
yılında 80 bin, 1961 yılında 50 bin ve 1962 yı
ratmak imkânları bulabildiği ımüddetçe bu millında da 117 bin lira olmak üzere ceman 247 i lete, ne 'temelli bir hizmet, ne de bir huzur
bin lira yardımda bulunulmuştur.
I getirmemize imkân yoktur.
]
Takdiri Yüksek Heyetinizin izan ve vicda
Dernek, yapılan bu yardımlarla 100 yataklı
nına tevdi ederek, kendi payıma tam Ibir iç
hastanenin , ancak karkas kısmını bitirebil(huzuru ile (sözlerime son veriyorum.
miş ve geriye kakın inşaat ile sıhhi tesisleri
Temas >edilen meselelerin en küçük bir nok
yapmıya takati kâfi gelmemiştir.
tasını «bile cevapsız ve gölgeli bırakmamak
İnşaatın mütebaki kısmının .hesapları yap
• ikararlyle çıok mzun konuşmak zorunda kal
tırılmış ve bunun 981 bin 176 'liraya çıkacağı
dım .
tesbit edilmiştir. Bu inşaat ihaleye çıkarılmış ve
;
Dinlemek suretiyle bana, .müdafaa ve kıoKırıkkale Malm'üdürlüğüne 500 ;bin lira daha
l unları iza'h fıırs-atım verdiğiniz için şükranla
gönderilmiştir. 'GfÖnderilen ödenek (harcandığı
rımı ve saygılarımı arz ederim. (IBravo sesleri
takdirde mütebaki ihtiyaç da ayrıca .gönderi
; ve sol taraıftan şiddetli ve sürekli 'alkışlar.)
lecektir.
SADREiTTİN TOSBl (Kütahya Milletve
İBu ihale ıgöre, Kırıkkale'deki derneğe ya
kili) — Söz istiyorum.
pılan yardım, bundan önceki beyanatımda
BAŞKAN — Ne hakkında?
ifade ettiğim gibi !600 bin liradan da fazla
SADEBTÎN TOSBÎ (Kütahya Milletvekili)
olup 747 bin liraya ulaşmış bulunmaktadır.
—• Meclisi tenvir sadedinde usule taallûk
Bundan 'başka' Kırıkka'lede Ibir de Verem
eden bir nokta hakkında çok kısa ıbir mâru
Savaş Derneği vardır.
zâtta
bulunmak istiyorum.
Bu derneğe de :
' 6 . 4 . 1963 ite 21 000
10 . 7 . 1963 te 10 000
29 .18 . 11963 t e 10 000
Olmak üzere 1963 yılında ceman 40 "(bin (lira
yardım yapılmıştır.
T. B. ;M. rM. nin 'sayım 'üyeleri,
ISoruşturma önergeleri dolayıısiyle ıSaym
Bekaıta'nın hakkımda yaptığı isnat ve itham
ların, hepsine cevaplarımı ımadde madde arz
etmiş bulunuyorum. (Bu, son derece ağır
've 'bir. kısmı vahamet 'arz eden dttihamlarm
ıbir tahkikat encümeni huzurunda teker te
ker ele alınarak ve 'vesikalara dayanarak
gün ışığına 'çıkarılmasında (zaruret ve fayda
.görmekteyim. Ancak iftöyle bir karar sayesin
de, her mâna ve her yönü ile bu kabil çir
kin konuların her ıgün bu mukaddes kürsü
lerde ve başka yerlerde ortaya .atılması önle
nir 've siyaset yolliyle memleketine, namuskârane 'hizmet etmek üzere, mesuliyet yükle
nen kimselerin hizmet aşklarını, şeref ve

(BAŞKAN — Münhasıran usul 'hakkında ol
mak üzere (buyurun.
SADRETTÎN TOSBİ (Kütahya Milletvekili)
Muhterem arkadaşlarım, bir Bakan diğer bir Ba
kanı hiyaneti vataniyeye kadar varan bir
suçla teorim etti ve burada okuduğu krono
lojik vesikaya nazaran bu malûmatı bir gün
de, üç günde, bir ayda almadığı da belli. Bu
malûmatı elde ettikten sonra, aksi sabit olun
caya kadar bu vatani siyasi yatırım yapmak,
ileride kendisine koz olarak kullanmak üzere
hıfzettiğini kabul (edemeyiz. En tabiî yol; ımesul kimse olan Başvekile .bunlardan malûmat
vermiş olmasıdır, öünlkü, biri de Bakandır,
diğeri de, bir tanesi hiyaneti vataniye itham
ları altındadır. Bunu ifade eden Bakan buna
inanmamıştır. En tabiî yol,- kabine şefini va
ziyetten malûmattar etmektir. Kabine şefi va
ziyetten "malûmatlar olduysa, buigüme kadar
talhkikat yapılmış olması icabeder. Bu tah
kikatın neticesi lütfen nedir? Kabine şefi bun-
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dan malûmattar 'mıdır? Tahkikat bir neticeye
vâsıl olduysa bunu bize bildirisin, ona ıgöre
aydınlık içerisinde müzaikerelere devam ede
lim. Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar.)
. ıBAŞiKAN — Efendim, Sayın Tosbi 'tara
fından (belirtilen
Ihusus olsa olsa bir dilek,
bir te'klif .ive 'temenni mahiyetinde telâkki edi
lebilir. Bunun usulle ilgisi ydktur. Usule »göre,
tönerlge saJhipleri iSayın Hıfzı Oğuz (Bekata,
Sayın Yusuf Azizoğlu ive Sayın Abdülhak Ke
mal Yörnik hakkında tahkikat •açılmasını is
temişlerdir. IBu bakımdan (münhasıran bu üç
Vekil balkkmdaıki önergeler incelenmektedir.
I
Sayın IBeıkaıta, zatıâlinize söz vereceğim,
yalhıız bir dakika müsamahanızı istirham ede
rim. öünlkü zaıtıâliniz önerge sahibi olarak
konuştunuz, .şimdi itham edilen eski bir Ba
kan olarak iSayın Özarda'yı takiben size söz
vereceğim.
Buyurunuz Sayın Özarda, önerge sahibi
olarak..
REŞAT ÖZARDA (Aydın Milletvekili) —
Sayın Başkan, muhterem Senatör ve Milletve
killeri :
Sözlerime başlarken bir hususu tavzih et
mek lüzumunu hissetmekteyim. Geçen oturum
da bu meselenin müzakeresinin önümüzdeki Ka
sım ayı başlarına talikini teklif eden takririmi
şifahen, mucip sebebleriyle ve etraflıca izah et
tim. Sonra söz alan bir sayın hatip, herne kadar
izahatım ilk nazarda bir hüsnüniyet eseri oldu
ğu kanaatini vermekte ise de, bir taraftan her
iki bakan hakkında Meclis tahkikatı açılması
nı istiyen ilk takririn sahibi olmam, diğer ta
raftan müzakerelerin talikini istemem gibi telif
edilemiyen bir hal karşısında, yapmış olduğum
konuşmanın arkasında gizli bir maksadın bu
lunduğunu ifade etmişlerdir.
Çok açık ve samimi olan tutumum karşı
sında gizli bir maksadın aranmasını doğru bul
madım.
Müşterek nîesuliyet esasına dayanan bir hü
kümet içinde vazife almış bir Bakanın, günün
birinde ortaya çıkarak normal olmayan bir usul
ve tutumla diğer bir kabine arkadaşını en ağır
suçların faili olarak itham etmesi ve bu itham
larını bir yaylım ateşi halinde devam ettirmesi
ve nihayet: «Bütün bu hiyanet fiillerinin delil
ve vesikalarını ihtiva eden dosya koltuğunun

ı.
\
}
I
\
I
i

0:1

altındadır.» Diyecek kadar işi ileri götürmesi
ve böylece bir taraftan Hükümet otoritesini sar
sacak ve diğer taraftan memeleket efkârını ren
cide edecek bir davranış içine girmesi karşısın
da bu ithamcı Bakana :
«Hizaya gel! böyle bir dosya senin koltu
ğunun altında neden gezer? Bunu neden resmi
yete intikal ettirmiyorsun ?» Demek lâzım geldi
ğine, memleketin yüksek menfaatleri
bakı
mından vicdani kanaat getirdiğim için bu tak
ririmi verdim.
Her gün Basma verilen beyanatların, Senato Başkanlığına tevcih edilen sözlü soruların,
Millet Meclisine verilen Genel Görüşme ve Mec
lis araştırması takrirlerinin faydasızlığma, lü
zumsuzluğuna kanaat getirdiğim, bu tutumun
memleket bütünlüğü için tehlike arz etmeğe
başladığını gördüğüm; bir plânlı kaldmma devresinde dedikodusu ayuka çıkan itham ve isnatların vatandaşları rahatsız ettiğini, koalis
yon yıkıldı yıkılacak rivayetlerinin memleket
işlerini sekteye, iktisadi hayatı felce uğrattığını müşahede ettiğim; bütün bu dedikodulara,
ithamlara, isnatlara, beyanlara, sorulara, - genel
görüşmelere, araştırmalara son verilerek nıeseleııiıı en kestirme yoldan bir Meclis tahkikatiyle aydınlığa kavuşması ve suçlu görülecek Ba
kanın Yüce Divana sevkı zaruretine inandığım
için bu takriri verdini.
Hal böyle iken meselenin birleşik toplantı
da görüşülmesinin talikini neden istemiştim1?
Kaııaatımca bu takrir bütün itham ve isnatları
kati sonuca bağlayacak bir tedbir olmakla be
raber, neticeyi alıncaya kadar bu konudaki de
di kodu, isnat ve itham sellerini muvakkaten
durduracak bir baraj vazifesini de görecekti.
Meseleyi böylece bir tahkikat istemiyle muvak
katen bulunduğu noktada tesbit ettikten sonra,
Meclisin ikinci toplantı yılının son haftasını
memleketin bizden beklediği hakiki hizmetlere
hasretmek zaruretine inandığım için de o talik
dilekçesini vermiştim. O halde gizli maksat bu
nun neresinde?'
Bundan maksat ve gayem işte apaçık mey
dandadır ve ikinei toplantı yılını kapatırken
Meclis gündeminde 134 aded sözlü, soru, 100
aded muhtelif komisyonlar raporları ve 105 aded
de kanun tasarı ve teklifi olmak üzere ceman
339 aded görülecek iş bulunduğu da gizli değil,
açık bir hakikattir.
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Bu ayın 25 ine kadar Millet Meclisi ve Se
natodan çıkarak kanunlaşması gereken askerî
Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Ka
nunu ile Askerî Mahkemeler Kanunu tasarıla
rının da henüz hiç bir Mecliste müzakere ve ka
bul' edilmediği ve böylece içinde bulunduğumuz
müşkil durum da keza meydandadır. Bu itibar
la karşımızdaki kimseleri ulu orta gizli maksat
gütmekle itham etmekten çekmelim. Gözlerim
deki. samimiyetin bir gün daha iyi anlaşılacağı
nı ümit etmekteyim.
Sayın Bekatanın tutumu üzerinde fazla durmıyacağım. Ancak mumaileyhin ortaya attığı
isnatlar cidden korkunçtur. Bir defa şu haki
kati kabul etmek mecburiyetindeyiz ki, aksi
sabit oluncaya kadar; çeşitli sahalarda tecrübe
edilmiş, bir çok kademelerden geçmiş ve niha
yet Bakanlık mevkiine kadar yükselmiş olan
bir şahsın Türklüğünden, Vatanperverliğinden
hiç kimsenin şüphe etmeğe hakkı olmadığı gibi
böyle bir şahsı, vatana ihanet demek olan mil
lî birliğimizi bozucu bir hareketin liderliği ile
itham etmeğe de, velevki bir Bakan dahi olsa,
hiç kimsenin ne hakkı ve ne de haddi vardır.
(Sağdan alkışlar)
Meselenin Bekata tarafından ele almış tar
zına bakılacak olursa bu işin içinde başka bir
maksadın bulunduğu açıkça görülmektedir. Be
kata isnadettiği suçlara muttali olduğu zaman
lalettayin bir şahıs olmayıp bu gibi suçları ta
kip ve adalete intikal ettirmekle mükellef bir
Bakanlığın başında bulunuyordu. Bu itibarla
muttali olduğu suçlara ait dosyalan tekemmül
ettirerek adalete ve Sağlık Bakanı hakkındaki
dosyayı da Hükümete intikal ettirmesi gerekir
ken böyle yapmıyarak büyük bir yaygara ve gü
rültü ile meseleyi çeşitli yollardan efkârı umumiyeye aksettirmekteki maksat kolaylıkla anla
şılamamıştır. Ancak memlekette bir doğulu batılı; Türklük - kurtluk gibi tefrikalar ya
ratmak gayreti içinde bulunduğu açık olarak
müşahede edilmektedir.
Bu mevzuların konuşulmasının dahi memle
ket bütünlüğü bakımından arz ettiği tehlike ta
rihî bir gerçek olarak gözümüzün önünde dur- ,
makta iken şimdi zorla böyle bir konuyu tahrik
etmekteki kötü niyeti tesbit etmek de bu Mecli
sin vazifeleri. cümlesinden bulunmaktadır.
Vaktiyle büyük Atatürk, ismini sorduğu bir
erden: «Kürtoğlu» cevabını aldığı zaman; «Ne
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dedin? Türk oğlu mu? Aferin Tükoğlu sana, sen
tam bir Türk oğlusun.» demek suretiyle o ma
sum vatandaşa muhitin zorla empoze ettiği yan
lış telkinini ıslah yoluna giderken bugün kendi
sine Atatürk ilkelerini siper yapan bir Hıfzı
Oğuz Bekata ortaya çıkıyor ve «Ben Türküm,
hem de öz Türk.» diyen bir vatandaşa: «Hayır
sen Türk değil, kurtsun.» diye hitap ve onu bu
suçla itham ediyor. (Y. T. P. sıralarından, bra
vo sesleri, alkışlar.) Memleketin haline acıyan
Sayın Bekata evvelâ kendi haline acısın, bizler
el birliği ile onun millet sinesine açmak istediği
yayaları elbette tedavi etmek yolunu bulacağız
ve memleketi bölücü bu faaliyetlere bir daha
hortlamamak üzere bir son vereceğiz.
•Ne yazık ki, tarih bizim için hiçbir zaman
ikaz olmamış daima hatalar ve kusurların birbi
rini kovaladığı bir tekerrür olmuştur. Bunu
merhum Mehmet Akif ne güzel ifade etmiştir.
Geçmişten adam hisse alırmış ne masal şey,
Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi,
Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar,
Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi.
Bu kafa ve zihniyetle bir İmparatorluk kay
bettik, Allah Türk Milletini korusun, hürmetle
rimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Eski İçişleri Bakanı.. Hıfzı Oğuz Bekata ile
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisine in
tikal etmiş bulunan konunun fazla uzaması,
Anayasanın geçici yedinci maddesi gereğince iki
yıl içinde çıkarılması lâzım gelen kanunlardan
gündemde bulunanların her iki Meclisin ayrı ay
rı çalışarak bir- an evvel intacı zarureti karşı
sında soruşturma önergeleri üzerindeki görüş
meleri, bir neticeye bağlamak üzere bugünkü
Türkiye Büyük Millet Meclisi müzakerelerinin
kesilmeden devamının oya sunulmasını arz ve
teklif ederiz.
C. H. P. Grup
A. P. Grup
Başkanvekili
Başkanvekili
Vahap Dizdaroğlu
Cihat Bilgehan
Y. T. P. Grup
O. K. M. P. Grup
Başkam
Başkanvekili
Ali Dizman
Sadrettin Tosbi
M. P. Grup Başkanvekili
Zekâi Dorman
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BAŞKAN — Yalnız, önergede tavzihe muh I ten sonra Yusuf Azizoğlu Beye, bihakkin, gayet
tabiî ona da, söz verilecek, sizler de burada bu
taç bir taraf var, arkadaşlar. Zaten T. B. M. M.
murafaanın jürisi olarak oturacaksınız, yarın
birleşimi bugün saat 19,00 a kadar devanı ede
Askerî 'Mahkemeler Usul Kanununun müzakere
cekti. Her halde grup başkanvekilleri arkadaş
sinde vakit darlığından maddeleri müzakere etlarımız yemek tatili olmadan demek istiyorlar.
I
meden, kanunları topyekûn oylamak mecburiye
C. H. P. GRUP BASK AN VEKİLİ VAHA.P
tine devam edeceksiniz. Bunu hatırlatıyorum.
DİZDAROĞLU (Mardin Milletvekili) — Yemek
tatili olmıyacak, yemek yemek istiyenler gide
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; Sayın Atacekler ve gelecekler.
öv'ün usule müteallik beyanlarına Riyaset DiBAŞKAN — Yemek tatili verilmeksizin de
vam edecek. Bu şekilde oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Toplantı devanı edecektir. Nedir, Sayın Ataövt
İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) —
Usul hakkında efendim.
BAŞKAN — Buyurun efendim. Usul hakkın
daki talepler daima nazara alınır. Ama usul
çerçevesinin dışına çıkılırsa; hatibin sözünü ke
seriz.
İHSAN ATAÖV (Antalya Milletvekili) —
Muhterem arkadaşlarım, şimdi söz, Sayın Hıfzı
Oğuz Bekata'nmdır. Riyasetin daha önce izhar
ettiği gibi. Bundan önce, Hıfzı Oğuz Bekata
arkadaşımız ithamlarını yapmış Sayın Yusuf
Azizoğlu da savunmada bulunmuştur. Şimdi tek
rar, Hıfzı Oğuz Bekata konuşacak, ondan sonra
Yusuf Azizoğlu arkadaşımız bu konuşmaya ce
vap verecektir. Burası murafaa salonu değildir.
îki Bakanın birbirini yemesi ve memleketin en
nazik günlerinde de, Meclisi uzunboylu işgal
etmenin mânası yoktur. O bakımdan usule ria
yet edilerek, konuşmaların söz alış sırasına göre
verilmesi en sununda itham edilen bakanların
savunma haklarını kullanması yerinde olur.
Belki Riyaset söyliyeeektir. Hıfzı Oğuz Bekata
birinci konuşmasını takrir sahibi olarak yap
tı, iddiada bulundu. Şimdi de Azizoğlu'na karşı
savunmasını yapacaktır. Veyahut hakkında tah
kikat istenen bir Bakan olarak yapacaktır. Şek
linde de diyebilecektir. O zaman şunu ifade et
mek lâzım; Hıfzı Oğuz Bekata buraya çıktığı
zaman kendisinin İçişleri Bakanı olarak, hakkın
da soruşturma açılması hususları üzerinde de
durmalı, Yusuf Azizoğlu'nun konuşmalarına ce
vap mahiyetinde cevaba cevap şeklinde konuş
mamalıdır. (Ortadan gürültüler, «ya, ya» sesle
ri.)
Muhterem arkadaşlarım; tekrar ediyorum,
eğer usul Hıfzı Oğuz Bekata Beye söz varildik-

I vanı olarak iştirak etmemekteyiz, özür dıierim.
I Zira Sayın Hıfzı Oğuz Bekata daha evvelki ko
nuşmalarım Yusuf Azizoğlu hakkında t anki kat
I istiyen bir senatör sıfatiyle yapmış ve Sayın AzizI oğlu'nu itham etmiştir. Aynı zamanda bütün bu
önergeleri tevhidettiğimiz için, Sayın özarda,
I Sayın Bekata hakkında, Bakanlığı sırasında ika
I ettiği veya isnadedilen bir suçtan dolayı, tahkikat
açılmasını istemektedir. Elbette Sayın Bekata'nın
eski Bakan olarak Bakanlığı sırasında cereyan
eden bir muamele karşısında tahkikat istemine
karşı müdafaa hakkı vardır. Kaldı ki, Sayın Be
kata aynı zamanda, İçtüzüğün 95 nci maddesine
I göre kendine istinat edilen hususlardan dolayı,
müdafaa hakkını haizdir. Buyurun Sayın Bekata,
söz sırası zatıâlinizin.
I
I

I

I

r

H I F Z I OĞUZ BEKATA (Ankara C. Senatosu Ankara Üyesi) — Pek muhterem arkadaşlanın; bu konuyu iki bakan arasında bir müna
zaa saymamanızı, bağlanacağı neticeye göre T. B.
M. M. nin kayıtsız kalamıyacağı bir millî konu
olarak ele almanızı, ilk konuşmamda belirtmiş
ve rica etmiştim. Şimdi tekrar rica ederek ve ar
kadaşım gibi ayrı bir mehil de istemiyerek cevap
larımı ve mütalâalarımı arz edeceğim.
önce bir talihsizliğimi arz etmeye mecburum.
Benim burada asla söylemediğim bâzı sözleri biraz
evvel özarda arkadaşım bana mal ederek bir Do
ğu ve Batı ayrılığını bu kürsüye getirdi. Bu söz
leri dahi, burada ifade edilmemiş olmasına rağ
men, karıştırarak bir töhmetin muhatabı yapmak
gayretini, mazide kalmış bir acıyı içinden bir tür
lü çıkaramamaya veriyor ve ciddîye almıyorum.
(Ortadan bravo sesleri) Çünkü bu memlekette
Doğu ve Batı ayrılığını hiç düşünmiyen, aksine
tek vatan, tek millet, tek devlet esasını Anayasa
mızda kaydolunduğu şekilde benimsiyerek müdafaa etmek suretiyle geçenki konuşmama bağla
dığımı arkadaşım da bilir. Ama ne yapsın ki, 5
Nisandan kalma bir acmm hıncını almak için bir
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vesile aramaktadır. (Gürültüler, müdahaleler.)
O vesileyi kendisine vermiyeceğim.
BAŞKAN — Rica ediyorum, Sayın Tombuş,
hiçbir suretle müdahale kabul edemem.
H I F Z I OĞUZ BEKATA (Devamla) — Efen
dim, şimdi1, bu konuyu böylece noktaladıktan son
ra, Sayın Yusuf Azizoğlu'nun son söze benzer ifa
de ettiği bir cümleyi ben konuşmalarınım başına
alıyorum. Buyurdular ki, «iddialarını ispat etme
diği takdirde yalnız mahvolmakla kalmıyacak,
melun olacaktır.» Bu sözü bir emanet söz olarak
masaya bırakıyorum. Sonunda mah volanla mel'un
olanın ayırmak T. B. M. M. nin müsellem olan
büyük hakikatseveıiiğine emanet edilecektir.
Şimdi arkadaşlarım, meseleleri yuvarlak söz
lerle geçiştirmek mümkündür. Hepinizi, ne oldu
ğu belli olmıyan bir sürü tarih ve numara ile asıl
konulardan uzaklaştırmak mümkündür. Ama
şimdi söyliyeceğim nokta bugün Büyük Millet
Meclisi önünde cevapsız kalmıştır.
1. Beklerdim ki, 27 Mayısın kahramanlığı
ve sâiresinden, bana hayatımın şerefi olarak,
hangi maksatla söylerse söylesin, taşıyacağını
27 Mayıs neferliğini o da şöyle tahkim etsin,
«Ben 27 Mayıstan önceki idareyi gayrimeşru ta
nıyanlardanım» desin burada. (Soldan gürültü
ler) Ve desin, ilâve etsin; «Ben 27 Mayıstan son
ra kurulmuş bulunan Kurucu Meclisin, Anayasa
nın... (Gürültüler)
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t Hükümetin müşterek mesuliyeti, Hükümetin
müşterek mesuliyeti... Anayasayı iyi okusun ar
kadaşlar. Hükümetin müşterek mesuliyeti var,
her balkanın şahsi mesuliyeti var. Her bakana
I aidolan şahsi mesuliyetleri öteki bakanların kaI bullenmesi bahis konusu değildir. O halde koI nuştuğumuz konu Hükümetin müşterek mcsuliI yeti değil, münferit mesuliyetidir. Binaenaleyh
J müşterek mesuliyetle alâkalı bir konuyu buraya
I getirmiyorum. Baştanberi çeşitli kalkanı önüne
j almak istiyen arkadaşım tek başına konuşsun.
I Muvaffakiyeti burada olacaktır. Müşterek meI suliyet değil, münferit mesuliyet.
j
Şimdi burada bir noktayı daha belirtip sözI lerime bu keskin hatları ile gireceğim.
I
Sayın Aziz oğlu bu konu dolayısiyle bahse
derken, bana dahi (Sayın) dediğini, çünkü ter
biyesinin bunu icabettirdiğmi söylediler. Hayır.
I Bu Meclis sözlerimin' sonundan çıkaracağım,
I kendisi ilk konuştuğu zaman ağzından (Sayın) ı
bir yana bıraktınız - şunlar dökülmüştür : «Va
tan taktiği, iftira, Alabama Valisi, habis ruhlu
insanlar, müteaffin... bir sakız halinde ağızla
rında, şantaj çamuru v. s.»
I
Bu Mecliste oturan her arkadaşımın şayanı
I hürmet olduğunu ve bu Meclis kürsüsüne bu lâfj larm yakışmıyacağmm bir dersini vermiş olmak
için geçen sefer ben konuşmamda hep sayın, sa
yın diyerek onu bu terbiyeye yükselttim. (Or
tadan bravo sesleri) Muvaffak olduğumu görBAŞKAN — Sayın Ertunga, Sayın Oğuz, Sa J m ekle bahtiyarım.
yın Sezgin, çok rica ederim müdahale etmeyiniI
Bu vesile ile Muhterem Heyetinize ve Büyük
niz. Buyurun Sayın Bekata.
Mecliein Muhterem Başkanına bir şeyi rica edece
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ana
ğim :. Bu Meclisin içinde yer alan her aıkadayasanın, onun maddesine de, mânasına da bağ
I sim muhteremdir. Muhterem olan her arkadaşım
lı A^e en ufak bir inhiraf yapmadan, yalnız şe
ise ihtiram kelimeleriyle anılabilir, isnat veya
kil olarak değil, ruhen de onun peşindeyim» de
I her hanıgi bir töhmet nasıl ifadesini bulursa
sin. öğünelim, hiç olmazsa bir noktayı affede
bulsun, şayanı hürmet ifadelerin dışına çıktı
lim. Ama böyle konuşmuyor. Bana kahramanlı
ğımızda bu kürsüyü küçültürüz. Buna ise kimğı veriyor lütfen. Kendisi, bu cins bir taahhü
I senin hakkının olmıyacağını bu vesile ile kay
dün ifadesinin milyonda birini belki bir taahhüt
dedip sözlerime geçiyorum.
olur diye söylemekten çekiniyor. Kendisine im
İBen konuşmamda «yeni gailelerin çıkacağı»
kân vermek istiyorum. Hiç olmazsa konuşmala
elemişim. Biliyordum, bâzı şeyler söyliyecektir
rının sonunda bunu söylesin. (Gürültüler, müda
I diye, konuşmamın metnini aldım; «işte be
haleler)
nim mücadelem, memleketin, milletin, Devle
tin başına artık yeni bir badire çıkmaması için
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Orhon mü
bu zihniyetin ve rejimin mutlaka muzaffer oldahale etmeyiniz. Buyurun Sayın Bekata,
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Bunu r ması mücadelesidir.» Yani çıkması değil, çık
maması için beraber bâzı zihniyetlerde birleş^
böylece ifade ettikten sonra bir noktayı daha
I
mek
mücadelesidir. O halde arkadaşımın o isbelirteceğim, Hükümetin müşterek mesuliyeti,
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Bu vesile ile yalnut ddkunduğu ıbi noktayitikaiüette hayal ettiği ile, benim bir müııas^
de cevasîz bırakmak doğru değil:
betim yo&tur.
Buyuruyorlar ki; bu memlekette doğru diye
Şimdi bunu da ifadeden sonra; Akf&mseibir konu vardır. Vardır, ama onun yine da
tinoğlu'nun mektubuna ba§ka tnâna verdiler.
vacısı ve halledieisi rolünde görünmek işitiyor
Ben onu ye*li yerime şöyle mütalâa, ettim :
lar. Ben kendilerine haber vereyim; 1948 de
Akş^müettinağlu bir zihniyeti aıektuplaştırmış.
Düğünün kalkınması ciddi bir şekilde ele alın
Bu mektujâaftsjsdıgi zilmi<yeti l&rMye'yö ak
mıştır. Kurucu Mecliste Doğunun kalkınması
tarıyor. O zihniyetin yalbaneısma böyle mektup
ciddi bir şekilde ele alınmıştır. Bugünkü Hü
g^tmea. O. halde bu zMıniyetle,; mektubun ya
kümet, Doğunun kalkınmasını ve bu memleket
zıldığa kimseyi bu zihniyete âfina okrafc fara
te ber ihangi ibir şeküde hizmetlerin ve her tür
ediyor. Hangi ufka doğru ilerde bakıldığını bu
lü Devlet gelirlerinin geri kalmış (bölgelere da
kürsüden tesbit etmek ktedim. Mektuptan alınha çok aktarılması suretiyle bir Doğu-Batı
- masınla*. Arkadaşım beni, sözünün sonunda
dâvasının 'bu memlekette kalmamasını ve va
geçenM konuşmasmın. ba#ânıg% keHnıesiyle bir
tandaşların olduğu gibi, vatanın eşit muamele
leştirdi.. Onu da ifade edince vazuîha kavuşa
görmesini şahısların istismarından çoktan almcağız. Bir mankûmun, sandalyesini ziyadesiyle
m%
Devletin, Büyük Meclisin malı yapılmış
salladığı mevkiinin korunması için böyle- me?
tır. O halde arkadaşlarım, Doğunun davacısı
seleleri ortaya atmıştır. Arkadaşlarımdan beni
tanıyanlar, benim Azizûğlu gibi makama bağlı varsa, hepimiz; bir kişinin inhisarında Doğu
Dâvaeılığı yoktur. Bunu da ifade edeyim.
olmadığının en yeni bir, misalini ;gı&rmüış}er.dir.
Kendileri bir Hükümeti sıkıntı, bir Meclisi sı
ESAT KEMAL AYBAR (Mardin Milletve
kıntı, bir milleti sukıntı içinde bırakmamak
kili) — öyle bir şey söylemedi. Doğu (huiçin bu kadar sevdikleri Bakanlıktan benim- gi.sumetini celbetmeyin, de sizden daha başka bir
ıbi ayrılmayı ıgöze alsınlar.
şey ibeklemiyoruz.
Şimdi ibanlan t'esfil ettikten sonra...
BAŞKAN — Sayın Aybaıy size de söz vere DEVLET BAKANI VM BAŞPAKAN YAReeğim
burada kayıtlısınız, çıikarsımz kürsüden
DIM€1$FBKRBM A l » ^ (ıSakarya Milletve
fikrinizi söyleminiz. Buyurun Sayın Bekata.
kili) — Şantaja müsaade yok. Bakanlar şan
HIFZİÖ&U&BEKATA (Devamla) — Şimdi
tajla ayrılamaz, şantaj ibu, şantajl (Gürülttibu kısmı bitirdikten sonra arlkadaşıına bir te
ler, orta sıralardan «Hem de Başbakan Yardım
şekkür borcum var, onu ifa edeyim,
cısı» sesleri)
Burada ne söylemiş ise nepsini Ibiraz tevil
(BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar, Sayın
ile,
teyid ve kabul ederek başlamış ve öyle in
Kut lütıfen müdahale etmeyin. Devam edin Sa
mişlerdir.
Ben şimdi onların sivri noktaları
yın Bekata.
nı» da belirterelk Büyük Meelisin takdirine lâHIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Şimdi
hik olacak bir şekle koymak istiyorum.
konulara doğrudan doğruya.geçivermiş olmamak
Ağızlarından kaçırdılar, buyurdular ki r Zeki
için arkadaşımızın ileri sürdüğü bu noktaya da
Erataman Ankara'dan rapor verilirken, (İkin
kısaca arzı cevap edeyim.
ci seri tedavisinin İstanbul'da yapılmasında
Musa Anter'in komünist kürtçü olduğunu
mahzur
yoktur) diye raporun altına yazılmış
ben ileri sürmüşüm. Hayır arkadaşlarım. Bu
tır.
Hiç
göldünüz mü hiç böyle bir şerh veril
vesile ile hemen şunu arz edeyim, arkadaşia*
diğini
şimdiye
kadar böyle 'bir raporda t Var
rımdan Sadrettin Tosbi de müsterih olsunlar,
ben o kadar gizli vesikaları. burada size oku mıdır böyle bir âdet? Yoktur. Ama onun ne
münasebetle verildiğini şimdi siz görebilecek
madım. Benim söylediklerim, ya Millî Emni
siniz*
Çünkü Zeki Erataman hastaneden çıkma
yetin basına resmen açıkladığı beyanlardan
dan
önee,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
alınmıştır, yahut muameleleri tekemmül etmiş
müfettişlerinden
Şükrü Senveri onu ziyaret et
bulunan evrakın içinden çıkarabaıştır. Yani
miş bulunacaktadır. Şimdi hastanede konulan
hiçbir gizlilik, saklama ve muamele teehhürü
teşhis §u idi: «sol omuz romatizması ve orta de
bahis komusu değildir. Şimdi kısa kısa onların
recede şeker.» Bu, Kayseri'de de tedavi edilir,
geçit resmini gereceksiniz,
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Ankara'da da tedavi edilir, her yerde tedavi
millî vicdanın vazifeli küçük bir parçası olarak
edilir. (Sağdan «sordun mu?» Sesleri.) Sorarak
isyan ettiğim için buraya getirdim. (Sağdan,
geldim. Halbuki bildiğiniz kolaylıkların hepsi
«vah, vah» sesleri.)
gösteriLmiştir. Sonra (ben dedim ki, oradaki ne
îşte arkadaşlarımla farkım bu!
lerin oımuzundan saçma veya kurşunu alınmış.
Diyemiyorlar ki, arkadaşlarım evet, bu ka
Söylüyorlar, almış. Hastanın taburcu olması
dar müsamaha hiçbir insana gösterilmemiştir.
diyorlar, mukarrerdi, tamamı bende öyle söy
Bu, doğru değildir demiyorlar da bunu sırf bir
ledim. Herhalde haber almış ki; (kaçmış. Kim
Azizoğlu'nun hatırı için birkaç arkadaş destek
den haber almış? (Sağdan «Azizoğlundaıı» ses
lemeye lüzum görüyor... Yanlış bu, bunu düzel
leri.) Bu «dikkat, kaçar» ve saire gibi vesika
tiniz. (Y. T. P. sıralarından «Allah, Allah» ses
ların birer fotokopisi burada var. Bu (kendisi
leri.)
nin, dosyasının içinde yer almış bulunan (bir
Demek ki, Zeki Erataman konusunda ne de
sevk vesikasıdır. Onu bu dosyayı her karış- - diysem doğrudur, Kendilerinin ziyaretleri doğ
tiran görmüştür. Ama her karıştıran biraz daha
rudur. Ameliyat yaptığı da doğrudur. Hattâ
müsamaha etmiştir. Bu ikonuyu şu suretle bir
benim söylemediklerimi de söylediler, kaçış âza
şeye bağlamak 'mümkündür... (Gürültüler.)
mi müsamahanın içinde cereyan etmiştir. O ka
BAŞKAN -*- Sâym özgen, Sayın Arıkan ne
dar ki, kendisinin tahliye edileceğini, tekrar
siz konuşma hakkına haizsiniz, ne de siz Sayın
hapsaheye gönderileceğini de, o gönderileceği
Arıkan müdahale hakkına...
müddetin içinde haber almış ve kaçabilmiş. Tah
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Bu
liye edileceğine yakın daha çok sıkı kontrol lâkonuyu, iki mülkiye müfettişinin tetkik ettiği
zımgelirken bu kontrol da yapılmamış. Demek
ni kendileri de söylüyorlar. Doğru. Bu iki mül
ki, itiraf, kendilerinin sözüyle daha çok perçinkiye müfettişinin tetkikatınm sonunda vardık
leşmiş oluyor.
ları neticeleri.de arz edeyim; Benim burada bir
Şimdi Halis öztürk'le alâkalı sözlerime ge
başka endişeyle değil, sadece konunun hazmı
liyorum.
Evvelâ bu dosyaya ait olan geçenki
mümkün olmadığı için konuştuğum daha iyi an
mâruzâtımda
bjr yanlış olmuş, onu tashih ede
laşılsın için.
ceğim. Yanlışım, Halis öztürk hakkında veril
Bir tanesi; bu iki mülkiye müfettişinin ra
miş bulunan ağır hapis cezasının 32 yıl olduğu
porunun sonunda Zeki Erataman'ın Edirne ya
nu söylemiştim, halbuki Cumhuriyet Müddeiu
kınlarında hududa geçtiği ana yakın bir saatte
mumiliğinin resmen yazılmış bulunan bu yazısı
ancak zabıtaya haber verildiği tescil edilmiştir.
nı iki gün evvel bana gönderdiler, bu yazıya
Şu hale göre zabıtanın bir mesuliyeti bahis ko
göre 32 yıl değil, 45 yıl 10 aymış. Burada var
nusu değildir. Bunu o mülkiye müfettişleri de
bütün şeyleri isterseniz »okuyayım. (Gürültüler)
tesbit etmiştir. Arkadaşım jandarma konusunu
Şimdi, B. M. Meclisinin huzurunda sayın arka
geçen sefer bütünü vctafsilâtı ile anlattığım*
daşımız tekrar şunu söylediler; «Telefon etti
halde, yine işi jandarmaya yıkı vermekte fayda
ğim doğrudur, fakat tazyik ettiğim asılsızdır.»
gördüler. Kendisinin tatbika mecbur bulundu-iyi bir yere nakli için vali ile ben suç ortaklığı
ğunu, 25 Şubat 1955 gün 4/4502 sayılı Bakan
yapıyormuşum..
lar Kurulu Kararnamesine bağlı Hastaneler Talimatnamesinin 4 ncü maddesini okuyorum:
Şimdi bir Bakan buraya çıkıyor, B. M. Mec
«Mahkûm ve mevkufların hastanede kaldık
lisinin karşısında olduğunun ya farkında değil
ları müddetçe, muhafazaları, alâkalı adlî ma:
yahut da hâdisenin ağırlığı altında bir valiyi
kamlarca temin olunur.»
suçlandırıyor.
• Şimdi, o halde bu mevzuda da alınmam
Şimdi bakalım, bu mevzu üzerinde ben bir,
mevzuubahis değildir, Ee niçin bunu buraya ge
iki kelime fazla durmaya mecburum, kendim
tiriyorum?.. Arkadaşlarım tekrar edeceğim.
için değil; valinin, suçu bırakınız, şerefli bir
Memleketin çeşitli ıztıraplarmm henüz ka
Devlet mümessili olduğunu tekrar ifade için.
namakta devam ettiği bir devirde, müebbet hap
Bu konuda Adalet Bakanının burada olmasını
se mahkûm ve? idamdan muhavvel bir kimsenin
çok isterdim. (Burada sesleri.) Burada mıdır,
kaçmasına bu ölçüde kolaylık gösterilmesine,
o halde not buyurmalarını rica ederim.
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ÖuZeki Eratamari'ıu kaçış hâdiseleri sırasın
da, yani, Bakanlar Kurulunda bu konunun1 konu
şulduğu günlerde tesadüfen Ağrı Valisi Anka
ra'daydı, Bana, şu, kendi el yazısiyle verdiği
mektup* Fakat, bu mektup o gün yazılmış ol
makla beraber muamele eskiden resmen cereyan
etmiş. Şimdi onu arz edeyim... Arkadaşımız,
yanlış söylersem, Aziz»oğlu'ndan rica ediyorum
yanlıştır* desin, şimdi söyliyeceklerime.
BÂŞKAftf —• O şeİrildö müzakere olmaz Sâj^ın Bekata. Yanlışsa yanlış, doğruysa doğru
denilmez;
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Peki
(Gürültüler)—Sayın Âzizöğlu İİalis öztürk
İçin - ki, hüviyetini söylediği cihetle tekrar etmiyeceğiriı - Adalet Bakanlığına başvuruyor.
Öaşİayış hu, Âdaİet Bakanlığı istemiye istemiye Ağrı Valisine yazıyor: «Mahzur var mı?»Ağrı Valisi Adalet Bakanlığına cevap veriyor:
«Büyük mahzur vardır. Vahîm hâdiseler olabi
lir, doğru değildir.» Bunu yine bizzat takibederek, Sayın Azizoğlu Adalet Bakanlığından öğ
reniyor. Açıyor valiye telefonu (C. H. P. sırala
rından, «Hangi sıfatla?» sesleri.)
Ben de bilmiyorum. Sıfatı yok, kararname
sini imza etmiş vaktiyle. Ve valiye «Açık, katî,
sert, müspet kanaatin Adalet Bakanlığına tek
rar yazılmasını istiyorum.» diyor, ısrarla söy
lüyor. Asayişin bozulacağı hakkında bir şey ba
his konusu değildir, diyor. Bu adam; iyi bir
insandır orada kendi zatî işlerini de görecektir,
diyor.
ilâve de ediyor. Ve sert, tehdidedici, sert ve
ağır... Bu lâflar valinin yazısında... (Y. T. P. sı
ralarından «Aynen oku, oku.» sesleri.) ^Mektu
bu aynen mi okuyayım?.. («Oku, oku» sesleri.)
BAŞKAN — İsterse okur, isterse okumaz.
Sayın Bekata, meseleyi, aynen mi okuyayım
diye sualli, cevaplı karşılıklı bir hareket yarat
mayın. ister okuyun, ister okumayın, buyurun,
takdir sizin.
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Pe
ki efendim. Adliye Bakanlığına bildirilmesi
(kelime aynen) «ısrarla talebedildi.» cevaben,
Adliye Vekâletine vilâyetçe bildirilen mucip se
beplerin yerinde olduğu, Halis öztürk'ün ceza
evine gelmesindeki inzibati mahzurun, tamamiyle şahsi ve mensub olduğu muhit ve aşiretlerle
ilgili olduğu, vilayetimizdeki Devlet »otoritesiaıin
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bununla ilgisi bulunmadığı, Ağrı Cumhuriyet
Savcısiyle birlikte müzakere edilerek istihsal'
edildiği, vilâyetimizce Adliye Vekâletine bildi
rilen mucip sebeplerin tekrar. tetkik mevzuu
yapılamayacağı,., Bunları söylüyor ve fakat
Azizoğlu tekrar,,. (Bitir, sesleri.)
KÂMRAN EVLlYAOĞLU (Şatosun) —
Tahrif ederek Ve yanlış okuyorsun, Kâtiplere
verin, onlar okusun.
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Size
bir suretini vereyim... Ve İsrarla.., (Altına yazı
yor) çizmişim onları, «ve kendisi için sert bir
dille talebetti.» diyor.
Şimdi müsâade ediniz daha güzeli var. Ağrı
Valisi bu durumu bir zapta bağlıyor. Yeni değil.
Bu bağladığı zaptı Âdaİet Bakanlığına resmen
gönderiyor. Adalet Bakanlığı da bu yazıyı alı
yor. Ve Adalet Bakanlığında olan bu yazı aynı
zamanda Ağrı Valisinin şikâyetimi de mucip
tir. Kendi Vekâleti ile ilgili olmıyan bu mevzu
da bana şu konuşmayı yaptı. Şu heyetle zabıt
tuttum, diye de bildiriyor.
Şimdi arkadaşımız diyor ki. «Ben; telefon
ettim ama, tazyik etmedim.» Adalet Bakanlı
ğında takibeden kendileri, valiyi, tecdit sure
tiyle tekrar koyun diye ısrar eden kendileri,
valinin heyet huzurunda yaptığı zaptın bir
örneği o zaman Adalet Bakanlığına gittiği
malûm. Burada diyor ki, vali bu gün bir suç
ortaklığı yapıyor.. Demekki, bu konunun bir
ağırlığı var ki, o ağırlığın içerisinden çıkabil
miş olmak için bir anda valiyi de suç ortağı
yapacak kadar hoyrat bir dil kullanmaktan
kendini alakoyamıyor.
ORHAN APAYDIN (Aydın Milletvekili) —
Hoyrat ne demek?.
' •" ' HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) - Hoyrat
dedim, hakaret kelimesi değildir.
Şimdi burada, Bakanlar Kurulunda geçmiş
bulunan müzakereyi de yanlış aksettirdiler ar
kadaşım. Ben kendileriyle ilgili konuşmayı nak
lettiğim için, Alican'm «oku» sözünü nakletmiştim.
Alican «oku» dedi. Ben, cebim
den çıkarttığım zaman hakikaten çok müşkül
vaziyette görünce diğer arkadaşlarını vazgeç
dediler, bıraktık. Ama, aynını söyledi. Zaten,
bu konuda ben bâzı notlar alırım, Muhterem
Başbakan ismet inönü'nün 20 . 9 . 1963 günkü
Bakanlar Kurulu toplantısında kendilerini te-
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yit bir yana, beni teyidetti, şöyle buyurdular di
ye söylediler. «Bekata'nm verdiği bu izahatın
hepsi kanunidir.» Bunu sayın Başbakan söylü
yorlar. Dahiliya Vekilinin «Bu gibi hâdiselerde
haksız muhataboluşundan
muztaribolmaktaki
haklılığını kabul etmelidir.» Bu benim sözüm,
aynen not etmiştim. Yeri geldi söylüyorum.
Şimdi Halis öztürk konusu şu halde, bu su
retle bir neticeye bağlıyor. Ne söylemişsem
doğrudur. Adalet Bakanlığında benim sözleri
min birer örneği vaktiyle zabıtlara bağlı ola
rak resmen Ağrı Valisi tarafından gönderilmiş
tir. Bir harfinde fazlalık yoktur. Demek ki
telefon ettiği doğru, tazyik ettiği de doğrudur.
Şimdi Bayar'la ilgili konuşmalarından bâzı
hususları cevaplandırmak lâzlmgeliyor, Sözü
mü kısa kısa toparlamış olacağım.
Bu vesile ile arkadaşımız bir telgraftan fa
lan bahsettiler. Bana da telgraflar geldi, bu
konu clolayısiyle pek çok telgraf geldi, bir ta
nesi sadece menfi.
Bu telgraf da Özürlü bir telgraf. Benden dâ
va âçılaeakmış..
Biliyorsunuz ki, T.B.M. Meclisinin kürsü
sündeki konuşmalardan, Anayasanın, sanırım
79 uncu maddesine göre dâva açılmasından bah
seden, avukat olduğuna göre, bunu bilir, buna
rağmen söylerse tmnun altında yatan bir başka
şey var demektir. («Bravo» sesleri, alkışlar)
Kendisine cevap verdim, verdiğim cevâbın
sonunu okuyurum.

edeeeğiMi (Bu koîraşıaadan sonra İratta yelri
bilgiler geldi. ©en (Sayın Azfzöflu'nun, €etâl
Bayar*ı ziyaret ettiği îhap'ishanede 2,6 saat kal
dığım söylemiştim. Halbuki, bu yanlışmış. Saat
9,30 dan 13,16 e kadar kalmış yani, 13 saat 45
dakika kalmış ve 'bu müddet sırasında da, bir
pavyonun temel atma töreni saat 10 da yapı
lacak fken, yapılamamış ve «aat 1,30 a »ka
dar da fcemtileriîıi heiklemişlerdîr. 2,5 saat
değil «exact»' olmak için tasrih edeyim, 3 sa
at 4S dakika.
Şimdi, diyorlar ki, tâyinler yapılmış; bu
tâyinler, hastanenin ihtiyacından dolayı ya
pılmış. Kayseri Devlet Hastanesi Baştabibi
Doktor Hamit Kızılırmak'm vilâyete yazdığı,
11 . 10 . 19Ö3 tarihli foir yazının kendisine ait
pasajlarını okuyorum:
. 1. Bu suretle hastanemizde bir dahiliye
poliklinik şefi, 2 dahiliye servis ışefi olmak
üzere, üç da/hiliye mütehassısı. Lüzum yokmuş ?
üç tane dahiliye mütehassısı olmuş, hu tâyin ile..
Ve iki hariciye p-öl'ikmli'k şefi, üç ad'ed de
hariciye servis şefi mevcuttu, dört kişi olmuş.,
Lüzum yokmuş!
«Lüzumuna hinaen» dediler de... Bizzat bun
ları Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Dok
tor Hamit (Kızılırmak'in ,11, 10 . 1063 tarihin
de vilâyete yaadıgı mektubun içinden okuyo
rum. Bu doktorlarla -ülgili bilgileri yeni öğren
mişler. Ö tzaman*ki bütün matbuatta !bu arada...
Kayserimde değil; 'bütün Türkiye'deki basında
bunlar çıkmış idü.
BAŞKAN — Saym Bekats, 'bir şey rica ede
Şimdi «sayın» kelimesini de kabul ediyor
ceğim; "görüşmekte olduğumuz Önergede diğer
lar, mahzur görmüyorlar. Maksadımız zaten
şahıslarla ilgili hususlar mevcut değildir. Bu
tes'bit ederek gitmek olduğuna göre...
yönden çotk rica ederim, verilmiş bulunan so
$ÜKBÜ KÖSEKififSO&LIÎ (Van Milletve
ruşturma önergeleri dışına çıkm'aymız ve bu
kili)
— El 'öpme...
rada bulunmıyan şahısları muhatap addederek'
HIFZI
OĞUZ (BMKATA (Devamla) —- Ha,
konuşmayınız.
onu arz edeyim, ÎBü konuda yeni bir bi%i gel
HIFZI OÖUZ .REKATA (-Devamla) — Hay,
di. Bu bilgi diyor ki, «vilâyet savcısı Orhan
hay.
Atak tarafından yapılatn soruya iki kişi şahi
Bundan burada Sayın Az'izoğlu bahsettiği1
di var oradan.. Birisi «öptü» diyormuş, yeni
için, hu söylediğim küçücük 'bir cümledir.
bilgiye ıgöre, ötekisi ise, çok dalha hazin: «El
öpmek için eğiîdfi ama, 'bu zata Celâl. Bayar eli
IBeni tehdit usulüne gelince: «Hayatında,
ni öptürmek istemedi» dedi Onun şahidi de
yüzü kızaracak ayıpları olanlar, bu ölçüde bü
var, iki •tane. («öülüşm-eler ve gürültüler)
yük mücadelelere »giremezler. Benim kimse
BAŞKAN — İSaym ıBefcata, hu .aynı. zaman
den korkum yok. Mazim ise bana sadece başı
da
Sayın Özarda'nın, zatialinizin iBakaınlîgı sı
mı dik tutmak imkânlarını verir.» dedim.
Şimdi arkadaşlarımla bu ilgili dosyada da, . rasındaki ef alinden dolayı feakkınızda tahki
bir iküçük rakam, hatam olmuş, onu da tashih ! kat icrasına dair müdaf aanızdır.
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İİIF2Î 0®ÜZ BSKATA (Devamla) — Evet
%femdim, ona göre . konuşayım. İlâç konusu
ile alâkalı meseleyi de şöyle toparlıyorum.
Arkadaşlarım, bu ilâç konusu, aslında ha
zin bir konudur. Kendilerinin şahsıyla ilgili bir
mevzuda, bir tavzih imkânı verdiğime de mem
nunum. Bu itibarla asıl konunun kendisinde ka
lacağım.
Komisyon toplanıyor, 140 adedin fazlasında
getirtiİmesinde isabet yoktur, diyen daha evvel
ki komisyonun kararını azaltıyor. Buna rağmen
gelen ilâçlar hakkında bilgi vereyim.
İMtanentrop adlı ilâç, önce tedavi değeri kal
madığı için ithali menolunmuş.. Sonra alâkalı
firma Türkiye'de imaline talibolmuştur; fayda
sız bir ilâcın hammaddesine bile para verilmesi
doğru değildir, diye, fuzuliliği düşünülerek, bu
nun ne ithaline ve ne de imaline izin verilme-.
mistir. Buna rağmen 2,5 sene sonra bu ilâçtan
memlekete getirilmeye başlanmıştır.
Endoliodin öyle, serpasil Öyle, morucal Öyle,
Sürparil öyle, Acrofolin öyle, Bilagit Öyle, Roter öyle, Klauden Öyle, Fotodin Öyle... Yani,
vaktinizi çok almamak için hulâsa ediyorum;
bütüiı bu ilâçlar menedilmiş, 2,5 yıl yurda gir
memiş, girmesi için lüzum bulunmadığı bir ya
na; bâzıları için Türkiye'de dahi imaline ve
hammaddesi için de döviz vermemek gerekti
ğinden menedilmiş ama, arkadaşımız getirtmiş
tir. Ne diyorlar!. «Komisyon» diyorlar... Bu
komisyonun da içyüzünü size söyliyeyim.
- Daha evvel, geçenki, celsede isimlerini arz
ettiğim komisyon, yeni toplantıya katılmamış;
katılanlar ihtiraz! kayıt yapmışlar ama, Vekil
benimsemiş tabik etmiş.. Şimdi tarihî bir tescil
olmak üzere bu zabıtlara geçsin. Bu konularda
müsteşarın ve yetkililerin imzalarının da bu
lunmadığını Öğrenmiş bulunmaktayım...
Şimdi sosyal yardım konusuna geldik. Sos
yal yardım konusu, arkadaşımızın güvenerek
konuştuğu Jbir konu.. Halbuki, en çok mahcubi
yet buranın içindedir. Bu itibarla size ana hatlariyle bu işi bir kere daha anlatmakta büyük
bir fayda görüyorum. Onun içinden çok şey çı
kacaktır.
Sosyal yardım konusu, 7355 sayılı Kanunun
birinci maddesinin E ve F bentlerindeki hü
kümlere göre, muhtelif müesseseler arasında
sosyal hizmetler sahasında iş birliğini sağla
mak üzere ve bu müesseselerin bütçelerinden

sosyal hizmetleret ayırdıkları tahsisatın verimli
ve mahalline masruf olmasını temin maksadiyle»
sosyal yardım fonu Sağlık ve Sosyal Yardim Ba
kanlığı emrine verilmiştir. Bu fonu ne suretle
tatbik ve tevzi edileceğine dair de Bakanlar
Kurulundan 1961 tarihinde çıkan bir yönetme
lik yapılmıştır. Bu yönetmeliğe göre arkadaşı*
mız dediler ki, «tamamen kanuna ve yönetme^
lige uygundur.» O halde uygun mudur, değil
midir? Bu yönetmeliğe göre, dernekler yardım
lardan evvel ve sonra Bakanlığa sıhhatli bilgi
verecekler, asgari standartları kabul edeeekler,
yapılan yardımın yerinde kullanıldığına dair
hesap vereceklerdir. Yardıma müstahak dernek,
tüzüğünde mevcut çalışma sahalarının en az
yüzde 75 ini kendi gelir kaynaklarından temin
edecek ve fondan gelecek yardımlar, bu cternöğin faaliyetlerinin idamesini değil, bu faaliyet
lerin ancak hızlanmasını sağlıyacaktır. Tatbi
kat, bunun tamamen tersine cereyan etmiştir.
Bakanlık sıhhatli bilgiye ihtiyaç duymamıştı ;•
ve bu bilgiyi çoğundan almamıştır. Yani, yar
dımların yerinde kullanıldığına dair hesaplar
almamıştır. Yani, yardımların yerinde kullanıl
dığına dair hesaplar almaktadır ve yüzde 75
şartını asla yerine getirmemiştir.
Şimdi madde 8 : «Bir evvelki fondan tahsis
edilen yardımı, yönetmelik hükümleri dâhilin
de sarf etmiyen dernekler, bir sonrakiden isti
fade edemezler.» demektedir.
Bir tek misal vereyim : Meselâ, üzerinde
durduğumuz Siverek Kültür Derneğine yapı
lan birinci yardım 5 bin lira.. Yönetmeliğe göre,
kullanılmadan ikincisi yapılmıyacak idi Bu kul
lanılmadan 10 bin lira daha yardım yapılmış,
sarf etdildiği sabit olmadan üçüncüsü yapılmı
yacak idi. Kullanılmadan 25 000 lira daha yar
dim yapılmış, olmuş 40 000 lira.
Şimdi Dernek Başkanından aldığım bilgiye
göre, bu paralar îş Bankası Emek Şubesinin
15 No. lu hesabında depo edilmiştir. Demek ki,
kullanılmadığı sabit, yönetmeliğe aykırı... "O
halde niçin veriliyor?
Madde 9 : «Fondan, malî yardım talebeden
her dernekten, Önce gerekli bilgiler sonra malî
yıl bütçelerini, gelecek yıl bütçelerini ve hesap
raporlarını idare heyeti tarafından tasdikli ola
rak alacaklardır. Malî yardim gördükten ~sonra
yine bunlar muntazaman kontrol edilecektir.
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^apıİmânıiştır. Çoğunun dosyalarında yapılma
dığı sabittir»
Madde 10 : Malî yardım talebeden dernek
için §u işlemler yapılır.
«Dernekten her şeyini; varlık ve faaliyeti
ni bildirir, sıhhatli bir beyan alınır. Bundan
sonra müracaat eden derneklerin matlup esasİara uygunluğu tâyin olunur, dernek sınıflan
dırması yapılır ve ne miktar yardım göreceği
tesbit olunur. Ve aneak bundan sonra almaeak
karar, yardım talebeden derneğe bildirilir;
Bu asli madde hükmü de, asla tatbik edil
memekte, Vekil kime ne isterse derhal verdirilinektedir.
Şimdi inkâri mümkün olmıyan bu iki şıkka
ait vesikalar göstereceğim. Bu maddeye asla
riayet edilmediğini gösteren üç vesikadan biri,
Öosyaİ yardim fonu 300-50Ö-İ 0ÖÖ-1 500-3 000
lira dediniz niij ortalama duruyor. Ve birçok
mıüesseselere 'bunun dışında yapılmamıştır. Me
selâ, Gaziantep Harbine fiilen iştirak eden
^Mücahitler Cemiyeti» ne 5 000 lira; Tıp Fa
kültesi Talebe Derneğine - burada hepsi var 1 .500 lira; Dil - Tarih, lEdebiyat Fakültesi Ta
lebe ,Derneğine binlerce kişiye 2 000; İstanbul
Üniversitesi Talebe. Derneğine yapılan yardımla
rın 3 000 lirayı 5 000 lirayı geçmediği görülüyor.
Bir de bakıyorsunuz ki; Siverek Kültür Der
neğine 40 000 lira ıbirden veriliyor. Bunun ben
zeri yoktur. Ben Ali Karahan ile ilgili konu
ları kendim söylemiyorum; Millî Emniyetin
raporundan naklediyorum.
Şimdi bunların naml verildiğine dair de
iki vesika okuyacağım. Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı özel Kalem Müdürlüğü, 19
Nisan 19(03 tarihli ve 11 sayılı yazı ile, (Sos
yal Hizmetler Müdürlüğüne, Sayın Bakanın
Diyarbakır .gezisinde emrettikleri hususlar
birer not halinde ilişiıkte (sunulmuştur. Tet
kik üe neticesinin bildirilmesi rica olunur.
özel Kalem Müdürü Bedri Tekgöz. Bu yazı
Stosyal Hizmetler Genel Müdürlüğüne gidi
yor, 20 Nisam 1963 tarihli ve 1060 sayılı va
ridesine kaydedilmiş. Bu yazıya ekli listede
şunlar yazılıdır. Hani listeler alınacaktı,
talimatnameye uygun olacaktı, şu olacaktı,
bu olacaktı1?
Ben inicin yardım yapılıyor?» da değiğüi'm,. Ben doğrudan doğruya kanuna, tali-

23.10.196S 0 : 1
mata aykırı hareket edildiğini soluyorum;
Şunları yazıyor.. (Y. T. R den gülüşmeler.)
Şimdi gülenler, biraz sonra «susmak meebu*
riyetinde kalacaklar.
1. Halpeti Fakir
öğrencilere Yardım
Derneğine 10 bin lira verilsin, diyor»
Çurüş Atatürk İlkokuluna 2 000 lira veril'
sih;
Hilvan Fakir Talebelere Yardım Derne
ğine 12 000 bin 'lira verilsin;
Çüngüş Sağlık Merkezi Yaptırma Derneği
ne 50 bin ılira verin;
tÇünıgüş Ortaokul Yaptırma Derneğine 20
bin lira verin, bu para fakir talebelere yar
dım derneği adına .gönderilişin.
Hanik Sağlık Merkezi Yaptırma Derneği
ne 50 000 lira verilsin.
Silvan kütüphaneye sosyal yardım olarak
15 000 İira verilsin, Silvan Ortaokulu için
'50 000 Ilira verilsin.
Bunun 10 bin lirası da fakir çocuklara har
cansın.. IBu yardım, neden yapılıyor demedi
ğim yardımın, şimdi ne olduğuna dair de bir
şey 'okuyacağım. Görülüyor ki, biraz evvel
arz .ettiğim, bir kanunun tatbikatına daiır bu
lunan, talimatnameye .göre, önceden bir tet
kik ve ısaire yapılmıyor; Vekil falana şöyle
verilsin, ötekine böyle verilsin diyor.. Ben
bu keyfiliği ve kanun dışı tasarrufu anlatmak
istiyorum. Ne buyurmuşlardı? «Kanuna, tali
mata ' uygundur.» Kanuna talimata uygun de
ğildir, Hususi Kalem Müdürünün ya,zısı..
Şimdi daha entresanı.. Hani sağlık merkezi
için verilen 50 bin lira vardı ya? Şimdi hani
Yeni Türkiye Partisi İlçe İdare Kurulu Baş
kanı Necmettin Gönenç, Sağlık Sosyal ve Yar
dım Bakanı Yusuf Aziızoğlu'na bir mektup
yazıyor; 27 . 2 . 1962 tarihli ve Sosyal Yardım
Umum Müdürlüğünün damgasını taşıyan 25
Mart 19(613 tarih ve 1134 numaralı hususi ka
lem müdürlüğünün de 1149 numaralı varide
numaralarını almış .olan el yazıısiyle yazıl
mış .mektubunu 50 000 lira verilsin denen yer
den iokuyoruım. Yazan Yeni Türkiye, Partisi
İlçe İdare Kurulu Başkanı Necmettin Gö
nenç : «Sağlık merkezimizin henüz temeli atıl
mamıştır. Sebebine gelince : Bir dernek kur
duk, dernek idare kurulu vasıtasiyle iha
leye verildi ve Mehmet isminde bir mütaahhit
bunu üzerine aldı. Ondan sonra eski dernek
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ıkayımakam tarafından feshedildi; vs yeni bir
dernek kuruldu. Derneğin 'gayesi, emanet
süratiyle yapsın ve bu paradan yesin. Zaten
derneik adamlarımız da fakir [kimselerdir.
işittiğime göre,
Hazro Sağlık Merkezi Der
neğinden yani -bu iş bu demekten almınış;
Hükümet tarafından
yapılıyormuş.. Müm
künse Mzim sağlık menkezi derneğimizi de,
Vekâletimiz bu dernekten alsın, ıSon tzamanlarda kaymakam da anlamış iki, bu dernek
adamları bu işi yapamazlar..
Hangi derneklere ellişer ,Mn lira verildi
ğinin vesikası Yeni Türkiye Partisinin (Baş
kanının aklı selimi ile işıte bizzat kendisine
yazılmış bulunmaktadır. Tarih, numara ve
sairesi ile.. Bu 'mektup Sosyal Yardım İşleri
Genel Müdür Muavini yerine Dr. Hüsamettin
Cankatt imzası ile 30 Mart 1963 tarih, 2172 sa
yılı yazıya ek olarak, ISosyaıl Hizmetler Ge
nel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
Şimdi, çok daha hazin bir tanesini söyleme
ye mecburum. Kendileri geçen gün mehil iste
mişlerdi Bu kadar zamandır malûm olan bir
konu için mehil istemeye lüzum yoktu bence.
Şimdi niye mehil istediklerini postadan adıma
gelmiş bulunan 'bir mektubun içinden çıkan
bâzı vesikalar pek güzel göstermektedir. Şimçli bu vesikaları görmenizi rica ediyorum. Bun
lar dosyalardan bir bir çıkarılıp imha edilmekte
imiş Cumartesi, Pazar vesaire günleri... Bun
ları bir vatansever de almış ve bana göndermiş;
Okuyorum bu vesikaları.. Dosyalardan bir bir
çekilerek alınmış vesikalar :
Doktor Yusuf Azizoğlu; Sosyal hizmetler :
Cizre Kültür Cemiyetine beşbin Türk Lirası
yardım uygundur. İmza : Kendilerinin. Al
tında kırmızı kalemle, «Yapıldı».
I
Hani, muameleler oluyor, tetkik ediliyor?
Hayır efendim... İşte kâğıt burada; yeni geçti
elime* foto - kopilerini aldıktan sonra Hükü
mete tevdi edeceğim. İşte aynen : Sosyal hiz
metler...
Bu gibi meselelerde daha önce bir tahkik,
tetkik, dosya, ve saire, talimata uygun yapılir; ondan sonra olabilir, öyle değil bu... «Verilsin» dediği anda, derihal çekle yazılmaktadır.
«Siverek Kültür Demeğine beşibin Türk Lira
sı yardım uygundur.» imza : Yusuf Azizoğlu.
«Yapıldı» diyor.
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Şimdi bütün vesikalar elimde. îşte, bunkrm
hepsi, kendilerinin imzaları ile, kendilerinin
keyfî takdir ve emirleri ile;.. Hani uygundu ka
nuna? Nidama da, talimata da, tüzüğe de uy
gun değildir. Bunlar dosyalardan imha edil
mektedir. Bu kadarı diğerleri için size bir vu
zuh ve fikir vermiş olacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, bu şartlı bağışlar
konusunda da yeni 'gelmiş bilgilerim var; ar
kadaşım bunu biraz evvel burada ifade ederler
ken böyle bir şeyin olmadığını Söylediler. T.
B. M. M. nin huzurunda şartlı bağışların, ka
nuna aykırı bir tasarruf olduğunu bildikleri
için, böyle bir şeyin olmadığını söylediler.
Tamam.. Şimdi, buna iftira dediler. Onu da,
sonra arz edeceğim kelimelerin arasında bahse
deceğim. Tarih ve numarasını okuyorum.
Yardımsevenler Derneğine 24 Nisan 1%3
ıgünü 2409 sayılı bir yazı ile, şartlı bağışa ait
yeni bir vesika da ele geçmiştir.: Şimdi bu şartlı
bağış niye inkâr edilir, mahiyetini iki kelime
ile ifade edeyim.
Şartlı bağışlar.. Şartlı bağışlan alan kimse
lerin mühtacoluşu, ve sairesi üzerinde durmu
yorum; benim ara ettiğim şey şudur : Sağlık
ıSosyal ye Yardım 'B'akanmın emrindeki fon,
şahıslara verilemez. O halde ne yapıyor?.. Yar
dımsevenler Derneğine muayyen bir para vere
rek, bu paranın bir kısmını kendi arzu ettiği
şahıslara verdiriyor. Bu cins meselelerde, her
hangi bir şekilde, şahısların şu veya bu oluşu,
mahiyetlerinin şöyle veya böyle oluşu, esasa
tesir etmez. Yapılan işin gayrikanuni oluşu,
suç oluşıu esastır. İşte, şimdi buna bu suretle.
yeni Mr vesika ile tavzih ve ispat etmiş olu
yorum; diğerlerine aidolan bilgileri tekrar etmiyeceğim, listesini okumuştum, harfiyen doğ
rudur.. O halde arkadaşım, bir kimse buraya
eli boş çskar; onun için dattıi bu Büyük Heyete
yanlış, yalan söz söylenemez. Arkadaşım «ifti
ra» diyecek kadar ileri gidiyor, halbuki ayıp,
dosyanın içinde saklı... Ben icadetmiyorum ki,
'bunları...
Şimdi, bu itibarla, bu konuyu da böyle sus
turucu bir şekilde bağladıktan sonra (C. H.
P. den gülüşmeler) Tunceli Kültür Derneği ile
ilgili söze geleyim.
Hakikaten bir konu biraz saklanmak iste
nirse, onun tevil tarafları mümkündür. Ama
saklanamıyaeak taraflarını saklamaya kalkmak
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y&üliitır, Tu&eeli Kültür Derneği.iki.teşekkül
dür i Ankara >ve İstanbul'da olmak üzere. Be
nim (bahsettiğim Ali Karahan Tunceli Kültür
Derneğinin İstanbul başkanıdır ve bu zat halen
mahpus bulunuLakta4ır. Burada bir noktayı da
kendilerine itirafını kıymetlendirerek arz ede
yim.
Buyurdular ki, Siverek Derneğinin Başka
nı Vaşfi Gertger'miş; zamanında bu derneğe
500 lira verilmiş. Doğru...
YUSUF AMm&IAJ
(Diyarbakır Milletve
kili) — Hayır, 5 000 lira..
HIFZI OÖOT BERATA (Devamla) — 500
lira> 500j ben hesaibı daha muntazam tuttum.
(C. H. P. sıralarından gülüşmeler)' Evvelâ 500
lira.
Demek ki ne vakit verilmiş? 22 . 3 .1962 de...
Yâni, kendileri zamanında değil. Vasf i (Gerger
Başkan iken beş yüz lira veriliyor, Ali Karahan
olunca 40 bin lira veriliyor. İşte farkı bu, bunu
anlatmak istiyorum, arkadaşlar. (€.H.P. «ıra
larından gülüşmeler, gürültüler)
Şiiödi, bunun başka canlı misalleri de var.
Bu canlı misallerden birisi, !bir iki gün evvelki
dünkü gazetelere (maloldu. Onu da hemen «arz
edivereyim. Dünkü gazetelerde çıktı.
Milliyet (Gazetesi, 22 . 10 . 1968 (tarihli, say
fa; 7, «Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı
Yusuf Ziya îman, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Yusuf Azizoğlu'nu şahsi hislerle yardım
dağıtmakla itham etmiştir. Genel Başkan, Azizoğlu, bir Bakan "gibi hareket etmemiştir, Abdülkadir Karahanlı'yı Genel Başkanlıktan uzaklaş
tırdığımız için Yeşilay'a yardımı kesmiştir, di
ye ilân ediyorlar. 'Doğru, eğri, kendileri bilir
ler?
Burada çok üzerinde durdukları bir noktayı
da tavzih etmeye zaruret vardır.
(Buyurdular ki, ben Senato'ya verdiğim öner
gede, tethükeli amaçlı derneklerden bahsetmişim,
Büyük Millet Meclisine verdiğimde ise bunu çı
kartmışım. Şimdi o önergem de yanımda.. Türk
çe yazıyorum, Türkçe okununcada anlaşılıyor
du.. «Sağlık (Bakanlığındaki sosyal hizmetler fo
nu, zamanımızda hangi prensip ölçülerine göre,
hangi şahıs veya teşekküllere verilmiş veya dağıtılmoşto >•• Benim sorum, bu.. Altındaki ise ay
nen igöyledir; (iBu sahada 'Sosyal Hizmetler Ge
nel Müdürlüğü eski birinci şube müdürünün:
•
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«Bu fondaki paraların plânsız, prögrajmsızi par
tizanca kayırma yolu ile ve bölgecilik tgayeaiyle,
hattâ tehlikeli amaçlar güden phiSu veya der
neklere verildiği» nakkındakı itham ve ifşaatına
ne dersiniz?) Bunlar şöyle bir liste haüade bu
şubede çalışan kimse tarafından !bastırılm%; ga^zetelerde de aynı »özler çıktı. Tekzip yök^ lam
hangi bir şey yok? Ben de oau alıyarûmj «taia
ne dersiniz?» Ben^ sormuyorum o*ra, bu ifşaata
ne dersiniz, diyorum? Bu itibarla, onun. ikisini
birbirine karıştırmamak lâzımgelir. Hafızalarda
her hangi bir tereddüt olmaması için, arkadaşı
mın burada, -bu dosyanın içinden çıktı- bu se
beple sorduğu bâzı sualleri hemen cevaplandıra
cağım.
Nurten Hanıma telefon etmişim, Hüseyin
Ortakeıoğlu'nun hanımına; ve zenciıien çıkart
mak ve saireden bahsetmişim.
Hüseyin Ortakeıoğlu Dragos tepesinde, bi
zim kooperatif evimizin civarında oturan bir
«attır. Bunun hanımı geçenlerde bana telefon
etti; ben ona değil, bana telefon etti. Bir zinci
re vurma vaziyeti varmış; rica ederim, bunun
la alâkadar olunuz dedi. Ben de kendisine bir
jandarma konusudur bizimle ilgili değildir.
Zincir vurma mevzuuna ben de razı değilim,
arz ediyorum. Bu itibarla Adliyede teşebbüse
geçerim, dedim.
Adviye Hanımla Hüseyin Fırat- için konuş- *
muşum. Bu yanlıştır. Ben Adviye Hanım diye
birisi ile konuştuğumu hiç hatırlamıyorum. Hü
seyin Fırat için de birşey söylemedim.
Neriman Ağaoğlu'nun evine gitmiş olmam
mevzuu; söylendiği için söylüyorum. Daha Yassıada mahkemelerinin başlangıcı. Samet Ağaoğlu benim arkadaşım idi tâ Ankara Lisesinden.
Onun ablası, Tezer Hanım ise benim hocamdır,
Ankara Lisesinden. Tezer Hanıma gittim, Yassıada mahkemelerinin daha başlangıcı.. Kadın
cağız bir mevzu dolay isiyle beni aratmış.. İs
tanbul 'da idim, uğradım ve kendisi ile biraz
konuştuk. Neriman Hanım üst katta oturur idi;
bana çıkar mısınız diye rica etti,- çıktım. Yassıada 'mahkemelerinin ilk günleri; daha raalıkûmiyet yok. (Y.T.P. sıralarından gürültüler, gülüş
meler) Bu itibarla hakkımda söylene]* şeyler bu
kadardır, arz ediyorum. (Y.T.P. sıralarından gü- '
rültüler)
Şimdi Melâhat Gedik Hanıma gelince...
BAŞKAN — Efendim, sükûnetle dânliyelim.
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H I F Z I OĞUZ BEKATA (Devamla) — Şim
di sonunu bekleyin, sonunu.
BAŞKAN — Sayın Göker, riea ederim sü
kûneti muhafaza edin.
H I F Z I OĞUZ BEKATA (Devamla) — Melâhat Gedik Hanıma gelince; Melâhat Gedik Ha
nımla maalesef iki seneye yakın bir zamandır,
kendisi ile bir kelime konuşmadım. Bana hep
dargın bakar, bir 'münasebetimiz olmadığı hal
de. Geçen gün şuranın holünde rasladım, kendi
sinin bana yine dargın bakan bir haliyle karşı
laştım. Kendisine dedim ki, «Bu Dahiliye Ve
killiği nankör bir ımakammış» (Y.T.P. sıraların
dan gülüşmeler) aynen söylüyorum. Bu itibarla,
her hangi ibir şekilde, söylenenler de bundan iba
ret, yani bunun ötesinde, bundan sonra bana
her hangi bir şekilde yan bakmalarını sağlıyan
gayet basit bir söz söyledim. (Y.T.P. sıraların
dan gülüşmeler) Bunun ötesi, ben olduğu gibi
naklediyorum, suç igibi getirmeyin? Suç nedir?
Şimdi onu sÖyliyeceğim. Binaenaleyh, mevzu
bundan ibarettir.
Gelelim öteki tarafa, bunu bir Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Kürsüsünden şu arz ettik
lerimi bir mesele ıgibi getiren kimselerin geri
doğru îbiraz bakıp, şimdi arz edeceğim konuda,
me diyeceklerini kendileri sorsunlar. Biraz evvel
içi yanan bir delikanlı bana, Meclisin içinde şu
mektubu gönderdi. Musa Anterli, hani hiç ta
nımadıkları... (Y.T.P. ve A.P. sıralarından şid
detli gürültüler «hepte sana gönderirler» ses
leri)
BAŞKAN — Hangi vasıta ile gönderdi bu
mektubu? (CH.P. sıralarından «karışamazsın»sesleri)
BAŞKAN —. Sayın Bekata, hangi vasıta ile
gönderdi bu mektubu? ( C H P . sıralarından gü
rültüler ve «karışamazsınız» sesleri) Riea ede
rim. Çok rica ederim efendim. Meclis Başkanvekili olarak buna muttali olmam lâzım.
H I F Z I OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ta
biî, tabiî...
BAŞKAN — Şu anda diyor... ('gürültüler)
Hayır, hayır, cevap verin. (Gürültüler) Efen
diler, bir dakika...
Şimdi burada toplantı yapıldığı bir sırada
samiinle, Millet Meclisi arasında bir irtibat ku
rulamaz. (Gürültüler) Efendim istirham ede
rim, saımiinden İbir arkadaşımızın gönderdiğin-
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den bahsediyorlar, o bakımdan Meclis Riyaseti
olarak buna muttali olmam lâzım. (Gürültü
ler, «böyle şey olmaz» sesleri)
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — (Re
ise hitaben) Hayır. (Gürültüler)
BAŞKAN — İstirham ederim^ Buyurun (Gü
rültüler.)
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Şim
di bu mektupta ne yazıyor, biliyor musunuz,
arkadaşlarım? Musa Anterli, diğerlerini Sayın
Azizoğlu, sureti ımahsusada bir zat ile, hapisanede ziyaret ettirerek, bâzı yardımlarda bulun
duğunu, bu mektup bana inkârı mümkün olmıyan (bâzı sözlerle birlikte bildirilmektedir. (Y.
T. P. Sıralarından «dku, mektubu oku» sesleri.)
BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar,- okur
veya okumaz, müdahale etmeyiniz. (Gürültü
ler.)
HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Şim
di bu kısmı da, bu suretle kapadıktan sonra,
arkadaşımızın bölgecilik sözüyle ilgili konuyu
cevaplandırıp, sonra Ibirkaç cümle ile sözümü
toparlıyacağım.
Bölgecilik sözünü ben söylemedim. Kim söy
ledi?... Talât Asal Bey söyledi. Talâıt Asal Bey,
Yeni Türkiye Partisinin Genel İdare Kurulunda
bulunmuş, onun sözcülüğünü yapmış, Grup Başkanvekilliğini yapmıştır. Onun için herkesten
iyi- tanır, Azizoğlu v nu... Yazdı bunu., yazdığı
gazetenin adı da Adalet Gazetesi. Orada her
şeyi Talât Asal açıiklıyor, diye yazılı. Bütün
kupürleri de bende. Yazdı.... Nasıl 'bitiriyor?
Açık bitiriyor, gizli değil... «Azizoğlu ile Bul
var Palasta bir müza'keremiz oldu» açık yazı
yor, tekzip edilmiş değil bu... «2,5 saat kanuşt u k ; kendilerinin dediği gibi değil, son olanak
Talat Bey, nispi temsil esasında bir parti 25
kişilik bir grupla da iktidar partisi olabiliyor»
dedi. Kendilerinin izah ettiği gibi değil
Bugünkü Genel Başkanvekili meseleyi kafa
sında halletmişti; «ümitle gelmiştim, ümitsiz
likle ayrılıyorum, Yusuf Bey» dedim.
«İşte bu (bir bölge partisi zihniyetidir» diyor,
tekzip edilmemiştir. Bu (konuda 5 ımakalelik
uzun bir izahatı var. (Gürültüler) Şimdi bu sözü
de noktaladıktan sonra sözlerimi iki istikamette
olmak üzere toparlıyorum:
Saym- Reşat özarda arkadaşımız, beni şu
noktalardan itham etmektedir: •
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1. Elimdeki vesikaları niye vermişim veya
vermemişim? Cevabı : Benim elimde gizli bir
vesika yok. (Gürültüler) Komünistlerle ilgili,
Komünist kürtçülerle ilgili vesika, doğrudan
doğruya 28 Haziran Türk Basınına Millî Emni
yet tarafından açıklanmış bulunan; işte şu ve
şu fotokopiler, (Sağdan «gizli şeyler, sende ne
arıyor?» Sesleri), gizlilik olmaktan çıkmış, 28
Haziranda açıklanmış ,ve Türk Matbuatında,
29 Haziranda yayınlanmıştır.
îşlte Milliyet, işte Cumhuriyet Gazetesi ve
(bütün .matbuat tarafından... Demek ki, bu konu,
Başvekilin de, Hükümetin de, bilgisi
dâ
hilinde olduğu gibi, Türk halkının da bilgisi
dâhilinde olduğu halde, bunları sadece Azizoğlu bilmiyor.
2. Diğer konularla ilgili mevzular bakan
lığa intikal ettikçe, ilgili servislere verilmiştir.
Şu halde muamelesi yapılmamış «gizli bir
konuyu şu anda meydana çıkartıyor değilim.
2. İthamlarından bir ikincisi: Bâzı 'öner
geleri vermişim, sonra 'bunları geri almışım.
Geçende arz ettim, verdiğim hiçbir 'öner
geyi geri almadım, kendileri taıhkik etmemiş
ler. O 'halde bu 'bir itham konusu olmaktan da
çıkıyor.
3. Azizoğlu hakkında bâzı şeyler söyle
mişim. «Zeki EraJtaman'a müsamaha edildi»1
dedim ki, kendileride kabul ediyorlar, dosyay
la da sabit.
«Halis Öztürk için tavassut ve tazyik 'edil
di»1 dedim. Gayrikahili inkâr şeklinde sabit..
4. Celâl Bayar'm çıkışını ve yapılan mua
mele tarzını raporlariyle, vesi'kalariyle tevsik
ettim.
5. İlâç konusunda; 140 a indiğini, sonra
çıktığını ve gayrinizami şekilde 'çıktığını aded1 erini sayarak anlattım.
6. iSosyal yardım mevzuunu üçe ayırarak,
hastane ve hemşire okulu yapma derneklerine,
gayrinizami; kültür derneklerine usulsüz ve
keyfî; şartlı bağışları da, ne kadar kenardan
iftira derse desin, (gürültüler) kaçmasına im
kân vermiyec'ek 'şekilde ispat ettim. O halde
o konularda şahit kalıyor. Bunların ötesin
de bir tek mesele kalıyor. O meseleyi de şimdi
derler toplar, huzuranuızÖan ayrılırım.
Şimdi 'arkadaşlarım, bu memlekette biz, he
pimiz birbirimizden üstün bir vatanperverlik
iddiasında değiliz. O halde nerede bülunduğu-
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mu arz edeyim. Durum böyle olunca, «biz da
ha ileriyiz, siz daha gerisiniz» gibi böyle bir
iddiam yok.. Yalnız bir mesei'ede vuzuha ka
vuşmaya mecbur olduğumuz, her hangi bir
'arkadaş gibi, benim dilimden ifadesini bulmuş
oluyor. O mesele şudur:
Çok büyük bir Millet 'olarak, çok çile çe
kerek, bugünlere gelmişiz. Bu milletin başına
yeni bir badireyi 'hiçbirimiz istemeyiz. [Bunun
çıkmaması sadece oturduğumuz' yerden, bunun
istenmemesi hissini taşımakla olmuyor. Bunun
hizmetinde gönüllü vazife sahibi olarak çalışımak da; iki yüzlü olmanın dışında, tek yüzlü
olarak bu işleri kabul etmeyi de ioabettiren
bir siyasi ahlâk haline getirmemiz lâzımgeliyor. (Ortadan bravo sesleri) Bu böyle olmaz
sa, istediğimiz kadar başımızı kumun içine so
kalım, vücudumuz görünüyor. Bu böyle ol
mazsa, memleketin içindeki rahatsızlıklar de
vam ediyor. Bunun çaresini hepimizin bulma
sı lâzımdır. Buna bulunacak çarenin aldı bel
lidir. 27 İMaynsı inkâr etmemek lâzımdır. Onuni
avakibini bir emrivakinin zaruri katlanılır ha
li gibi değil bir millî icabın zaruri kıldığı bir
şe'niyet diye kabul etmek lâzımdır. (C. H. P.
sıralarından 'bravo sesleri) İşte, bu farkı ka
bullendik mi, o 'zaman buraya çıkıp; beni kah
raman yapmaya da lüzum yok. Ama, dilimiz
konuşurken, içimizden gelmiyen bir sesin ifa
de güçlüğünün buruşukluğunun içine girme
yiz; o zaman açıkça ifade ederiz. Ben de be
raber, hepimiz de beraberiz ve bunu alır gö
türürüz.
'Bu memlekette inandığım gerçek şudur;
mazi geri tepemez; mazi ile el altı münasebet
leri belki biraz rey toplıyabilir; ama bu mem
lekete aicılar getirir. 'Bu 'acıların -ortaklığının'
ve. tahrikinin içinde bir milletvekilliği, iki se
natörlük 'daha fazla veya daha az, kazanma
pahasına rejimle oynamıyalım. Benim söyle
diğim budur.
Sonra bir büyük mesele daha: Doğu, bu
'memleketin ayrılmaz bir vatan parçasının için
de mülâhaza edilir. Doğulu vatandaşlarım he
pimiz kadar Türktür. (Bravo sesleri ve alkış
lar) Onları ayırmak zihniyeti; onlara öncü ol
mak 'zihniyeti, doiayısiyle siyasi istismar yan
lıştır. (Bravo sesleri) o halde bir siyasi istis
marı, bir bölgede hâkim olabilmek, o bölgeyi
'arkama taktım gibi görünmek için memleketin
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içinde bir mesele yaptık mı; işte <o zaman tef
rik ölür. Yoksa, hepimiz biliyoruz ki, Doğu'ya
Devlet hizmetlerinin daûıa çok gitmesinde bu
memleket sathının, mütevazin ilerlemesi için
bir zaruret vardır. Bunu görmiyen insan mı
var içimizde? O halde, geçenki Meclis 'konuş
malarını arkadaşım hatırlarlarsa, hangi sakîm
ve sakat bir istikamette gittiğini görürler. Dil
lerini düzelttikleri gibi, cüretlerini de ve ka
falarını da düzeltsinler istiyorum. (Bravo ses
leri)
Şimdi, bu !kısımı da böylece bitirdikten son
ra, sözlerime şöyle son vereceğim.
Biz hepimiz siyasi mesuliyet taşıyoruz, bu
makamlarda bu'gün varız, yarın yokuz. Ama,
bu memleketin hayatını huzura kavuşturmak
için, hepimiz vazifeliyiz. Birimizin yaptığını,
ötekimiz bozamayız. Birimizin gördüğü isti
kamette rejime, bu zihniyetin tersi istikametin
de darbeler vuramayız. Bu istikamete her han
gi 'bir kimse 'giderse, yakasından yapışmaya
mecburuz. Benim yaptığım 'bundan ibarettir.
(Ortadan, bravi sesleri)
Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi burada
'kesiyorum. Azizoğılu arkadaşımızı bir çıkmaz
sokakta yakalamışız, (Sağdan gülüşmeler) Bu
Bu sıkmaz sokakta, kendisini kurtarmanın tek
bir yolu, bu memleketin rejimine, bundan sonra
hiçolmazsa gönül rahatlığı ile bağlı olabilmenin
sadece sö'zünü değil, ef'ali ile de göstermeninı
ahlâki tahlhüdünün içine .girmelidir. Bu bir.
İkincisi; Türkiye Büyük Millet Meclisi, top
landığı zaman bu milletin en çok şayanı hür
met bir heyeti olarak, burada bir kusuru or
taya çıkan insanın 'bir b'aşkasmı suçlamak
için, yanlış ve yalan söyleme istikametine git
mesi lâzımdır. (Sağdan «sizin yaptığınız gibi»1,
sesleri) Bu itibarla biraz sonra meyd'ana çı
kacak, burada aiçıklanmış 'bir vesikanın ters
yüz edeceği Sözleri, bir anda bu Büyük Mecli
sin itimadını ya da dikkatini başka istikamete
teksif 'edebilmiş olm'ak için kullanmak, siyasi
bir yol ve metot olmamalıdır.
Yüksek Meclisin huzurundan ayrılırken, bu
•hâdisenin rejimi zaafa 'değil, kuvvete götüren
ve bu hâdisenin iki yüzlü zihniyete imkân ve
ren değil, onları artık sona erdiren bir ders otlmasını canı .gönülden dileyerek, Büyük Mec
lisin huzurunda, Türkiye'nin başına yen! hiçbir
badire ıgeİmemesinin tek teminatı olarak bu
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rejimde, bu zihniyete sahip insanlar olduğu
nuzdan zerrece şüphe etmeden herpinizi en de
rin saygı ile selâmlarım, arkadaşlar.
(Orta
sıralardan alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Recai tskenderoğlu, bu
yurun.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır Milletvekili)
— Hemen söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Daha sonr«a zatıalinize söz ve
receğim ; kendinizi müdafaa yönünden söz ister
seniz,
vereceğim. Çünkü şahsınıza taarruz)
vâki olmuştur. Ama, şimdi takdimen yine söz
alma imkânınız var, zatınıza taarruz vâki ol
muştur, tavzih edilecek taraflar vardır, söz
vereceğim. İsterseniz şimdi isteyiniz ve öner
ge sahibi arkadaşlarımız da sonra konuşsunlar.
Efendim, söz almak istiyor musunuz?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
YUSUF. AZÎZOĞLU (Diyarbakır Milletvekili)
— Şimdi takdimen söz almak istiyorum.
BAŞKAN — Hemen istiyorsunuz. O halde,
İçtüzüğün 96 nci maddesi gereğince Bakanın
şahsına taarruz vâki olduğu için ve Riyaset de
bu kanıya ulaştığı için, Sayın Bakana söz ve
riyoruz.
Buyurun Sayın Azizoğlu.
Sayın Azizoğlu; yalnız taarruza hedef olan
kısımlar hakkında.- Yeni bir ithama girişemiyeceksiniz. Aynı 'durum Sayın Bekata için de
bahis konusu.
S A Ğ L K VE SOSYAL YARDIM BAKANI •
YU8UF AZİZOĞLU (Diyarbakır"Milletvekili)
— Muhterem arkadaşlar;' Sayın -Başkanın ikaz
larına tamamen riayetkar olarak, sadece yeni
den bir taarruz mevzuu otlan Hıfzı Oğuz Bey
efendinin son ithamlarına cevâplarımı arz ede
ceğim.
YAHYA DERİMANCI (İçel Milletvekili) —
Yeni bir taarruz yak. Mesele başta taarruz
olarak kurulmuş, öyle devam ediyor. (Gülüş
meler)1
BAŞKAN — Peki (Sayın Dermaneı; taarru
za hedef olan şahıslara müdafaa hakkı vermiyelim mi ?
YAHYA DERIMANCI (İçel Milletvekili) —
Bu böyle devam edip gidecek.
BAŞKAN — Biz bunu usule şimdi uydu
ruruz Sayın Dermaneı, merak etmeyin. (Gülüş
meler) Buyurunuz Sayın Azizoğlu. )
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iSAĞLIK VE SOSYAL YABDIM BAKANI
YUSUF AZÎIZOĞLU '(Devamla) Muhterem ar
kadaşlarım ;
(Sayıu Bekata, benim mehil istememi tenkidetmökle sözlerine başladılar. Sayın Bekata o gün
bu kürsüden yüzlerce mesele ortaya attı ki,
bunların yüzde seksenini ilk defa duydum; ka
yıtlara ve rakamlara
istinadetmesi icabeden
yüzlerce mesele 'Ortaya attı. Ben hemen mehil
istemeden Yüksek Meclisin huzurunda söz iste
meye talibolsaydım, son derece gayriciddî bir
hareket yapmış olurdum.
Bekata beni bu kürsüden bir hususu ifadeye
davet ediyor : «27 'Mayıstan
önceki idareyi
meşru olarak tanıyanlardan 'mısın, bunu açık
söyle?» diyor.
Sevgili arkadaşlarım;, 'birçoğunuzun yakın
dan malûmu olan 15 senelik siyasi hayatım ne
efalde, ne zihniyette, ne fikirde bir insan oldu
ğumun müdafaasıdır. (İSağdan bravo sesleri)
Bekata Ankara'da apartman dikmekle meşigulken, ben 27 Mayısın aslı olan mücadeleye 1954
senesinden itibaren başladım, her türlü fedakâr
lığı yaptım, 'her türlü gayreti 'gösterdim. Ben 27
Mayısı bizzat yapan Millî Birlikçilerden de bir
adım «geride değilim. (ıSol köşeden alkışlar)
O gün bir ideal için, bir inanç için, bir re
jim ve insan haklarına riayet için, yaptığım
hareketler, giriştiğim teşebbüsler,
'mücadele
ler, Türk Milletinin ve Yüksek
Heyetinizin
meçhulü değildir.,
Binaenaleyh, Bekata gibi, 'bu kürsüden çı
karak t emerini edilmiyen birtakım beyanlarda
bulunmak ve «Ben 27 Mayısçıyım, sen 27 Ma
yısın düşmanısın, öteki onun şeyidir» gibi, bir
takım karşılıklı iddia ve ithamlarda bulunmak
bu memlekette huzuru bozmaktan başka hiçbir
netice temin etmez.
iTekrar ediyorum arkadaşlarım, 27 Mayısın
bu memlekete getirmeyi istihdaf ettiği rejim;
insan haklarına saygı, vatandaşlar arasındaki
kardeşlik duygularında hizmetlerimle ben, "27.
Mayısı yapan arkadaşlarımdan bu
mevzuda
yüz adım ilerideyim. ('(Gürültüler) Ben bu hiz
mete, bu mücadeleye başladığım 'günler, o ar
kadaşlar henüz bu harekete bu teşebbüse giriş
mek imkânını veya vasatını veyahut da vaziye
tini bulamamışlardı.
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Binaenaleyh, buraya 'gelip, Hıfzı Oğuz Be
kata 27 Mayısın bağlısı, 27 Mayısın hayranı;
Yusuf Azizoğlu ise 27 Mayısın düşmanıdır de
mek ; demin burada söylediğim ıgibi, bir vicdan
sızlıktan, kasıtlı bir iftiradan ve gruplar ara
sında uçurumları derinleştirmekten başka hiç
bir gayeyi, hiçbir maksadı ıgütmemektedir.
«Her Bakana ait şahsi mesuliyetler vardır»
diyor. Evet, elbette. Ama, bir idari vaziyet mu
vacehesinde, bir mesele Bakanlar
Kurulunda
'görüşülmeden, işin iç yüzü anlaşılmadan, çıkıp
bir kürsüden aynı 'Kabine içinde çalıştığı bir
arkadaşını tenkidetmek,
itham etmek, ancak
Hıfzı Oğuz'un icadettiği bir usuldür. Bu, dün
ya parlâmento tarihlerinde emsali görülmemiş
bir hâdisedir.
Hıfzı Oğuz, benim bu kürsüden yaptığım ko
nuşmalarda, kendisine birtakım tarizlerde bu
lunduğumu söylüyor. Ben tarizlerde bulundum,
hücumlarını defettim, fakat, kendisi bana hiç
kimsenin tahammül etmesi mümkün olmıyan en
ağır ithamlarda bulundular. Bu hürmet, saygı
da, benim söylediklerim mi saygıya aykırı olu
yor? Bunu da yine Hıfzı Oğuz'un izanına terk
etmek durumundayım.
Sayın Bekata, benim demin
huzurunuzda
yaptığım konuşmada kendisinin iddia ve isnat
larını tevil yolu ile tamamen kabul 'ettiğimi
söylüyorlar.
Arkadaşlarım, ben burada boş bir tek lâf
sarf etmedim. Kayıtlara, rakamlara ve
ciddî
bir insanın bağlı bulunması ica'beden vesikalara
istinaden konuştum. Bu konuşmalarım
eğer,
Hıfzı Oğuz tarafından isnatlarının ve ithamla
rının bir teyidi mânasında
anlaşılıyorsa, bu
mantıkla hakikaten başa çıkmak ve bir mesele
yi halletmek mümkün değildir.
Asıl kendileri küçük bir itirafta bulundu
lar. Ben bunu deminki beyanatımda da zikre
derken, Hıfzı Oğuz'u tecrim etmek maksadiyle
söylemiyorum; ama insan olarak hepimizin yap
ması lâzımigelen bir hareketi böyle yakışık almıyan tavsiflere tabi tutmak ve bundan, münase
beti olmıyan neticeler istihracetmek doğru de
ğildir, dedim. Ben kapisanede
Celâl Bayar'a,
Yassıada mahkûmlarına geçmiş olsun dediysem,
insani bir vazife yaptım ve nitekim
bunlara
benzerini sen de yaptın Hıfzı Oğuz! Nasıl, senin
hareketin, ayıp bir şey değilse, bir insanın pek-
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âlâ yapması mümkün, hattâ çok defa lüzumlu
bir hare'ketse; benim de hareketim budur, de
dim. Ama Melâhat Gedik Hanımefendiye söyle
dikleri sözleri burada bir türlü aynen tekrarla
mak cesaretini .gösteremediler,
(Gülüşmeler,
gürültüler) gösteremedi...
Sağlık Bakanlığı müfettişlerinden
Şükrü
isminde birisinin Zeki Erataman'ı Ankara Hapisanesinde ziyaret ettiğini ifade ettiler.
Arkadaşlarım, Bakanlıkta yaptığım tetkikat
neticesinde, ^çünkü ilk defa isim söylüyorlar,
(Bakanlığımıza mensup bir müfettişin Zeki Erataman'ı ziyaret ettiğini tesbit etmedim; tesbit
etmiş olsam dahi, bunu bir suç saymıyacağım.
Nihayet Zeki Erataman, bir doktordur, belki de
eski bir arkadaşıdır; bir insan olarak ona hapisanede geçmiş olsun diyebilir, Ama, ilk: defa
ismini duyduğum Şükrü ismindeki arkadaşın,
Teftiş Heyeti kadrosunda bulunup bulunmadı
ğını dahi şu anda bilmemekteyim. Binaenaleyh,
böyle bir ziyaret eğer vâki olmuş ise, benim
Zeki THrataman'la olan münasebetlerimin, hazır
lıklarımın, tertibimin bir vasıtası olarak ileri
sürüLmesi, hakikaten çok garip bir tefsirdir.
Benim, Ağrı Valisinin kendisine yazdığı mek
tuptan şüphemi yadırgıyorlar, ayıplıyorlar; fa
kat, kendisinin koskoca bir tıp camiasını itham
eden, içinde profesörlerin, içinde hastane i-ağlık
kurulu mütehassıslarının, içinde hapishane dok
torlarının ve nihayet içinde, en son merci olan
adlî tıbbın bulunduğu bir heyetin, dört merci-
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! den geçen, birbirini teyit eden dört raporun sah
teliğini söylemeyi, gayet tabiî telâkki ediyorlar.
Bunu da, bilmiyorum, hangi takdire, hangi iz'ana tevdi edeceğiz?.
Halis öztürk'ün cezası 32 yıl değil de 45 yıli mış. 145 yıl olsa ne ifade eder? Beni ne alâkaj dar eder? Halis öztürk'ün cezası 45 yılmış, bunu
j büyük bir vesika olarak benim aleyhimde bir
delil olaralk getirip burada kullanıyorlar. Kal
dı M, dün tesadüf ettiğim Halis öztürk'ü tanı
yan bir arkadaş; «Bu Hıfzı Oğuz Beyin beyana
tı, hakikate sureti katiyede mürtebit değildir;
bir tertiptir. Halis öztürk, 32 yıl değil, 32 saat
dahi ceza almamıştır.» dedi. Tevkif edilmiş, beraet etmiş, beraet ilâmı elinde imiş, bu beni alâ
kadar eden bir mevzu değil, 35 yıl, 45 yıl gibi
lâflar. Bunu bir delil olarak burada ileri sürme^
si, zaıfının bir ifadesidir.
Valinin mektubunda temasla, valinin hak
kımda zabıt tuttuğunu ifade ediyor. Arkadaşla
rım, hiç şüphe etmeyiniz İki, bu zabıt bir tertip
ten başka bir şey değildi. Çünkü, dünyanın
hiçbir tarafında bir valinin...
(Bu sırada elektrik cereyanı kesildi.)
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, elektrik
arızası dolayısiyle, meseleyi Divan olarak teem
mül ettik. Neticeten arızanın devam edeceği ih
timaline binaen, Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin, yarın saat 10,00 da toplanılmak üzere, Bir
leşimini kapatıyorum.
Kapanma saati : 18,35

